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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ශී ලංකාවාසීන් එක් ජාතියක් ෙලස ජීවත්වීම බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙද්ශපාලන හා ආණ්ඩුකම 

ව්යවසථ්ානුකූල පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 - [දහසයවන ෙවන් කළ දිනය]: 

[ශීර්ෂ 156, 215 (ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන); ශීර්ෂ 123, 309-311 (ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්)] - කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී 

 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 රජෙය් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය  

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
SELECT COMMITTEE TO RECOMMEND AND REPORT ON POLITICAL AND 

CONSTITUTIONAL  MEASURES TO EMPOWER THE PEOPLES OF SRI LANKA 
TO LIVE AS ONE NATION 

 
APPROPRIATION BILL, 2015 - [Sixteenth Allotted Day] 

Considered in Committee – [Heads 156, 215 (Youth Affairs and Skills Development); 
Heads 123, 309-311 (Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Government Translators’ Service 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
இலங்ைக மக்கள் ஒேர ேதச மக்களாக வாழ்வதற்குத் தத் வமளிப்பதற்கான அரசியல் மற் ம் 

அரசியலைமப்  நடவ க்ைககள் பற்றி விதந் ைரத்  அறிக்ைக ெசய்வதற்கான ெதாிகு   
 

 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2015 [ஒ க்கப்பட்ட  பதினாறாம் நாள்]: 
 [தைலப் கள் 156, 215 (இைளஞர் அ வல்கள், திறன் அபிவி த்தி); தைலப் கள் 123, 

309-311 (நிர்மாண. ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள்)] - கு வில் 
ஆராயப்பட்ட . 

 

 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
 அரச ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேசைவ 
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

 කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம 

வகித்தார்கள்.   
The Parliament met at 9.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the 
Chair. 

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED   

2013 වර්ෂය සඳහා නුවරඑළිය දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්.- [රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ 
කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

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

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමිය 

ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව විදුලිබල හා බලශක්ති කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.  

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

2013 වර්ෂය සඳහා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා]  
 

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

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

 ෙමම වාර්තාව කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි.  

 

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

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

මම 2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ 
පතිපත්ති සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තා කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
 

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා 
ஆேலாசைனக் கு  அறிக்ைககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில், வாணிப 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Consultative 

Committee on Industry and Commerce on the Annual 
Report of the National Enterprise Development Authority 
for the year 2011. 

 

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

 

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

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

(i)   2011 වර්ෂය සඳහා මධ්යම සංසක්ෘතික අරමුදෙල් වාර්ෂික 
වාර්තාව; සහ 

(ii)  2011 වර්ෂය සඳහා ටවර් ෙහෝල් රඟහල පදනෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව සහ මූල්ය පකාශය. 

 

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

පිළිගන්වන ලද වාර්තා 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள் 

REPORTS PRESENTED 
 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත 
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தச்) 

சட்ட லம் 
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
සහ කාරක සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - பிரதிச் சபாநாயக ம் 
கு க்களின் தவிசாள ம்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and 
Chairman of Committees) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 

(සංෙශෝධන)" නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව "ඒ" ස්ථාවර 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව සහ එහි කාර්ය සටහන් මම ඉදිරිපත් 
කරමි. 

"වාර්තාව 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වූ අමාත්ය වාර්තාව සමඟින් කාරක සභාව විසින් සලකා 
බලන ලදුව, ගරු අමාත්යතුමා විසින්, ෙමම පනතට අදාළ සංෙශෝධන, 
පළාත් පාලන ආයතන  ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීම සඳහා වූ ජාතික 
කමිටුෙව් නිල කටයුතු අවසන් කර එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීෙමන් පසු සලකා බැලීම සුදුසු බව ෙයෝජනා කළ බැවින්, එම පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම ෙමම අවස්ථාෙව්දී නිර්ෙද්ශ ෙනොකරන ලදී.  
 

අමාත්ය වාර්තාෙව් පිටපතක් ෙමයට අමුණා ඇත." 
 
පනත් ෙකටුම්පත ''ඒ'' සථ්ාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන 

ලද පරිදි 2014 ෙනොවැම්බර් 14 වන සිකුරාදා සලකා බලනු ලැෙබ්.  
 

சட்ட லம் நிைலக்கு  "ஏ" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா  
2014, நவம்பர் 14 ெவள்ளிக்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற . 

 

Bill, as reported by Standing Committee "A", to be considered upon 
Friday, 14th November, 2014.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විපක්ෂෙයනුත් සංෙශෝධන කිහිපයක් 

ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. මම දන්නා තරමට ඒ සංෙශෝධන කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දී පිළිඅරෙගන නැහැ. ඒ නිසා අපට ඒ පිළිබඳව 
විවාදයක් ඉල්ලන්න සිදු ෙවනවා. ඒක කරුණාකර සටහන් කර 
ගන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක 
මන්තීතුමිය තමයි සංෙශෝධන ඉදිරිපත් ෙකරුෙව්. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් 

සම්බන්ධෙයන් වූ කාරක සභාවක වාර්තාවක්. 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඒ කාරක සභාෙව්දීයි, ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළ                      

යුතු වන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙමතැනදී ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තු 
සම්පදාය දැන ගන්න එපා යැ. කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී තමයි ඒ 
සංෙශෝධන ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා. අපිත් 
පිළිගන්නවා. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ඊට වඩා 
හාත්පසින් ෙවනස් විධියට ඒ කටයුතු කරන්න බැහැ ෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒකට තමයි විවාදයක් ඉල්ලන්ෙන්.  
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
This is in respect of a Private Members’ Motion. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතාෙග් අදහසුත් අරෙගන, 

ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. එම පශ්නයට අදාළව, අවශ්ය කටයුතු 
කරන්නම්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මැතිනිය 

ෙබොෙහොම වැදගත් ඉල්ලීමක් කෙළේ. ෙම් රෙට් සියයට 52ක් 
සිටින්ෙන් කාන්තාවන්. පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් කාන්තා 
නිෙයෝජනත්වය සම්බන්ධව එතුමිය ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සාමාන්යෙයන් විපක්ෂෙයන් පධාන සංවිධායකතුමා යමක් 

කිව්වාම එය පමාණවත්. අපි ඒ ගැන ෙහොඳට සලකා බලනවා. 
 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොතුහැර, ෙනත්තිෙපොල, අංක 94 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.ආර්. අෙබ්රත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம ைவப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

1629 1630 
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
    

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව: ලාභය/
අලාභය 

இலங்ைகப் ைகயிரதத் திைணக்களம் :இலாப 
நட்டம்  

DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS: PROFIT/ LOSS 
3246/’12 

 

1.  ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) : 
(අ) ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළව,  

 (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ෙකොපමණද;  

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

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

 (iv) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (v) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක් 
තිෙබ්ද; 

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

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

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

( அ) இலங்ைகப் ைகயிரதத் திைணக்களம் ெதாடர்பில், 
 ( i )  2012ஆம் ஆண்  தல் இற்ைறவைர 

ஏற்பட் ள்ள இலாபம் அல்ல  நட்டம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 ( i i )  2015 - 2016ஆம் ஆண் க க்காக எதிர் கூறப் 
பட்ட இலாபம் அல்ல  நட்டம் எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 ( i ii )  இன் ள்ளவா  லதனம் மற் ம் ஒ க்கங்கள் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 ( i v )  நி வனத்தில் பணியாற் ம் நபர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய ம்; 

 ( v )  அங்கு பணியாளர்கள் ேதைவக்கு அதிகமாகவா 
அல்ல  குைறவாகவா உள்ளனர் என்பைத ம்; 

 ( v i )  ஊழியர் ஒ வ க்கான ெசல  மற் ம் ஊழியர் 
ஒ வ க்கான இலாபம் ஆகியன எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 ( v ii ) இன் ள்ளவா  வங்கி ேமலதிகப் பற் க டன் 
கு கிய காலக்கடன், ந த்தர மற் ம் 
நீண்டகாலக் கடன்கள் ஆகியவற்றின் ெமாத்தம் 
எவ்வள  என்பைத ம் 

 அவர் கூ வாரா? 
( ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he state, pertaining to the Department of Sri 
Lanka Railways - 

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

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

 (iii) the capital and reserves as at today; 

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

 (v) whether it is overstaffed or understaffed; 

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

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

(b) If not, why? 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
(අ) (i) 2012 වර්ෂය 

  අලාභය - රුපියල් 3,816,386,874.16 (රුපියල් 
තුන්බිලියන අටසියදහසය මිලියන තුන්සියඅසූහය 
දහස ්අටසිය හැත්තෑහතරයි ශත දහසයයි.) 

  2013 වර්ෂය 

  අලාභය -  රුපියල් 5,164,946,687,09 
(රුපියල් පන්බිලියන එකසියහැටහතර මිලියන 
නමසියහතළිසහ්ය දහස ්හයසියඅසූහතයි ශත 
නමයයි.) 

 (ii) ගණනය කර ෙනොමැත. 

 (iii) භාණ්ඩාගාරය සමඟ ඇති, පාග්ධන බැරකම් 
පමාණය -  රුපියල් 160,416,207,784.45 

(රුපියල් එකසියහැට බිලියන හාරසියදහසය 
මිලියන ෙදසීයහත්දහස් හත්සිය අසූහතරයි ශත 
හතළිසප්හයි) 

   පාග්ධන සංචිත පමාණය  - 
රු.23,496,692,161.12 (රුපියල් විසිතුන් බිලියන 
හාරසිය අනූහය මිලියන හයසිය අනුෙදදහස ්
එකසිය හැට එකයි ශත ෙදොළහයි.) 

 (iv) ෙසේවක සංඛ්යාව 16,111කි. (දහසය දහස ්එකසිය 
එෙකොළහකි.) 

 (v) හිඟයක් පවතී.  

 (vi) ගණනය කිරීමක් සිදු  ෙනොකරයි.  

 (vii) ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ්ය කාලීන 
ණය ෙනොමැත. භාණ්ඩාගාරය ෙම් දක්වා පාග්ධන 
වියදම් සඳහා ලබා දී ඇති ණය වාර්ෂිකයන් - 
annuities රු.20,392,878,484.00කි. (රුපියල් විසි 
බිලියන තුන්සිය අනූෙදක මිලියන අටසිය 
හැත්තෑඅට දහස ්හාරසිය අසූහතරයි.) 

(ආ) පැන ෙනොනඟී.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පිළිතුරු ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 

ඇමතිතුමනි. ෙමවර අය වැෙයන්  විෙද්ශිකයන් එක රටක ඉඳලා 
තව රටකට -ලංකාවට‐ පැමි ෙණන්ෙන් නැතුව ගමන් කරන්න  
ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවයට රුපියල් ෙකෝටි 2300ක් දීලා තිෙබනවා.  
එෙහම නම් මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් ජනාධිපතිතුමාෙගන් මුදල් 
ටිකක් ඔබතුමාෙග් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා ගන්න බැරි 
වන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමා ඒ පශන්ය අහපු එක ෙහොඳයි.  මා ඒ  ගැන 

ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ කථා කර  මුදලක් ලබා ගන්න බලන්නම්.  

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

මා හිතන විධියට ඊෙය්ත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් දුන්නා. 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතු ඉඩම්, ඇමතිතුමාත් ෙනොදන්නා 
මට්ටමකට ඒවා පරිහරණය කර ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙවනත් 
ආයතනවලට සහ ලංකාෙව් ව්යාපාරිකයන් ෙනොවන අයට 
විකුණන්න පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමා ඇමතිවරයා 
වශෙයන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා වැඩි කියා පාටියක් 
අනුගමනය කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙම් සඳහා විවෘත භාවයක් 
ඇති කරන ෙටන්ඩර් පටිපාටියක්  ඇති කරෙගන, - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාෙග් උපෙදස් දීම පසුව කරන්න. දැන් පශ්නය අහන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ඉඩම් ෙදන්න අවශ්ය නම් එෙහම ෙදන්න.  නැත්නම්, ඒවා 

රැකෙගන කටයුතු කරන්න.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒ විධියට ඉඩම් දීලා තිෙබනවා. සමහර ඉඩම් බදු දීලා 

තිෙබනවා. සමහර ඉඩම් බදු ෙදන්ෙන් නැතිව අල්ලාෙගන 
සිටිනවා. ඉතින්, ඔබතුමා කියන එක හරි. ඒක නිසා අපි ෙම් ගැන 
ඉතාම ෙසවිල්ෙලන් කටයුතු කරනවා. 

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

අපි දන්නවා, ගරු ඇමතිතුමා දක්ෂ ෙලස වැඩ කටයුතු කරන බව.  
ගරු ඇමතිතුමනි, දුම්රිය මාර්ගවල පීලි පැනීම් සම්බන්ධෙයන් දැන් 
හැම දවසකම වාෙග් අහන්න ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ 
ඉඳන් යාපනයට යන මාර්ගය - track  එක- හදන්ෙන් ඉන්දියානු 
ෙකොම්පැනියක්. ඒෙක් දුවන්ෙන්, Chinese locomotives. ඉතින්,  
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා විධිමත් 
ආකාරෙය් ඉදිරි දැක්මක් සහිත වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරන්න 
බැරිද? 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඉන්දියාෙව් ෙකොම්පැනියකින් ෙකෝච්චි පාර  හැදුෙවොත් ඒෙක් 

දුවන්න ඕනෑ ඉන්දියාෙව් ඒවා විතරමද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉන්දියාෙව් ෙනොෙවයි ෙන්. චීනෙය්- [බාධාකිරීමක්] වැඩි කල් 

පාවිච්චි කරන්න බැහැයි කියන එක ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද? 
අවුරුදු ගණනාවක් දුවන්ෙන් ජර්මන්- [බාධාකිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පීලි පනින්ෙන් ෙමොකද කියා ෙන්, අහන්ෙන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, පීලි පැන්නා. පීලි පැන්ෙන්  නැහැ 

කියන්ෙන් නැහැ. සාමාන්යෙයන් දුම්රිය  පීලි පනිනවා. ගිය 
වතාෙව් නම් ටිකක් වැඩිපුර පැන්නා.    

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙම්වා හදන්ෙන් පීලි පනින්නද, නැත්නම් පීලි දිෙග් යන්නද? 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
සුද්දාෙග් කාලෙය් ඉඳන් පීලි පැන්නා. පීලි පැනපු එක ඇත්ත. 

හැබැයි,  පසු ගිය කාලෙය් ටිකක් වැඩිපුර පීලි පැන්නා. දැන් ඒක 
නතර ෙවලා තිෙබනවා. දුම්රිය පීලි පනින එක නවත්වන්න බැහැ. 
අපිත් පීලි පනිනවා ෙන්. ඔබතුමා, මම එෙහමත් හිටපු ගමන් පීලි 
පනිනවා ෙන්. ඒක ඉතින් සාමාන්ය ෙදයක් ෙන්. මම අර ෙනෝනා 
මහත්මයා -ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය- ගැන කියන්ෙන් 
නැහැ. ඔබතුමා සහ මම ගැන කිව්ෙව්.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 4 - 4397/'13 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. අද ගරු 

ඇමතිතුමාත් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙදෙදනාම නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

1633 1634 
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WENNAPPUWA BUS DEPOT: DETAILS  
4959/’14 

7. ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) පුත්තලම දිසත්ික්කෙය්, ෙවන්නප්පුව බස ්  ඩිෙපෝව 
සඳහා අනුයුක්ත කර ඇති බස ්රථ සංඛ්යාව;  

 (ii) ෙම් වන විට එම ඩිෙපෝව මඟින් ෛදනිකව 
ධාවනය කරවන බස ්රථ සංඛ්යාව;  

 (iii) දැනට එම ඩිෙපෝෙවන් ධාවනෙයන් ඉවත් කර ඇති 
බස ්රථ සංඛ්යාව; 

 (iv) එකී බස ් ඩිෙපෝෙව් ෙසේවෙය් නියුතු මුළු ෙසේවක 
සංඛ්යාව; 

 (v) ඔවුන්ෙග් මාසික වැටුප් හා දීමනා ෙගවීම සඳහා 
අවශ්ය මුදල; 

 (vi) එම බස ්ඩිෙපෝෙව් මාසික ලාභය ෙහෝ අලාභය; 

 ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) த்தளம் மாவட்டத்தில் ெவன்னப் வ பஸ் 

ப்ேபாவில் ஈ ப்ப த்தப்பட் ள்ள பஸ் 
வண் களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  இந்த ப்ேபாவினால் நாளாந்தம் 
ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப்பட் ள்ள பஸ் 
வண் களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  இந்த ப்ேபாவில் ேசைவயி ந்  
நீக்கப்பட் ள்ள பஸ் வண் களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த பஸ் ப்ேபாவில் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள 
ஊழியர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (v) இவர்களின் மாதாந்தச் சம்பளம் மற் ம் 
ெகா ப்பன கைளச் ெச த்தத் ேதைவப்ப ம் 
பணத்ெதாைக யா  என்பைத ம்; 

 (vi) இந்த பஸ் ப்ேபாவின் மாதாந்த இலாபம் 
அல்ல  நட்டம் யா  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the number of buses assigned to the 
Wennappuwa Bus Depot in the Puttalam 
District; 

 (ii) the number of buses operated daily by the 
said Bus Depot as of now; 

 (iii) the number of buses removed from running 
from the said Depot as of now; 

 (iv) the total number of employees employed in 
the said Depot; 

 (v) the amount of money required for the 
payment of their monthly salaries and 
allowances; and 

 (vi)  the monthly profit or loss of the said 
Depot? 

(b) If not, why? 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) 44කි. 

 (ii) 34කි. 

 (iii) 10කි. 

 (iv) 189කි. 

 (v) රුපියල් 6,416,387.00 (රුපියල් හැටහතරලක්ෂ 
දහසයදහස ්තුන්සීය අසූහතකි) 

 (vi) ලාභය රුපියල් 1,298,625.00 (රුපියල් 
ෙදොෙළොසල්ක්ෂ අනූඅටදහස ්හයසීය විසිපහකි) 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙවන්නප්පුව බස් ඩිෙපෝව ඉස්සරහ 
කැඩුණු බස් එන්ජිම් ගලවලා, ෙකොට උඩ තියලා සාමාන්ය 
පමාණයක් පදර්ශනයට වාෙග් දීර්ඝ කාලයක පටන් තියා 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාම කිව්වා ඉවත් කළ බස් 
රථ සංඛ්යාව 10ක්ය කියලා. ඒ බස් රථ ටික අලුත්වැඩියා කරලා 
ධාවනයට ෙයොදවන්ෙන් කවදාද කියා මම අහනවා.  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔය පරණ බස් නම් දැන් හදලා වැඩක් නැහැ. 

අපි ඒවා අයින් කරලා ඒවා ෙවනුවට අලුත් බස් ෙයොදවනවා. දැන් 
අලුත් බස් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඩිෙපෝ එකකට ෙලොකු බස් 15ක් 
ෙදනවා. දැනටත් දීලා තිෙබනවා බස ් 10 ගණෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ෙපොඩි බස් ෙදන්නත් අපි ඩිෙපෝ සියල්ෙලහි අවශ්යතා අරෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. පරණ බස් හදලා වැඩක් නැහැ. පරණ බස් හදනවා 
කියන්ෙන් හැම දාම බස් එක කැෙඩනවා කියන එකයි. ඒ නිසා 
පරණ බස් ටික අලුත්වැඩියා කරනවාට වඩා ෙහොඳයි ඒ ෙවනුවට 
අලුත් බස් ෙයොදවන එක. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා දැන් කිව්වා පරණ බස් අයින් කරනවා 
කියලා. පරණ බස් අයින් කිරීෙම්දී ඔබතුමා ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් 
ෙහෝ ෙවනත් කුමන ෙහෝ කමෙව්දයක් අනුගමනය කරනවාද?  

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 

දැන් අවුරුදු 15කට වැඩි බස් ෙකොතරම් තිෙබනවාද? අවුරුදු 15කට 
වඩා වැඩි බස් සෑෙහන පමාණයක් තිෙබනවා. ඇත්තටම ඒ බස් 

1635 1636 

(2nd Start) 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

හදලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඔය හැමදාම පාෙර් කැෙඩනවා 
කියන්ෙන් ඒවා තමයි. අලුත් බස් -දැන් ෙම් ෙදන ඒවා- තිෙබන්ෙන් 
ෙබොෙහොම ටිකයි. පරණ බස් අයින් කරලා ඒවා ෙවනුවට අලුත් බස් 
දැම්ෙමොත් ලංගමයට විතරක් ෙනොෙවයි, මිනිසුන්ටත් ෙහොඳයි. 
මෙග් න්යාය ඒකයි. මා හිතන හැටියට පරණ බස් හදනවාට වඩා 
ෙහොඳයි අලුත් බස් රථ ෙයොදවන එක. මා හිතන හැටියට බස් එකක 
ආයු කාලය අවුරුදු 10යි. Engine repairs ෙදකක් ආෙවොත් 
පළමුවැනි එක කරලා කිෙලෝ මීටර ලක්ෂ හයක් දුවන්න පුළුවන්. 
ෙදවන එක කරලා කිෙලෝ මීටර ලක්ෂ 4ක්, 3ක් දුවන ෙකොට 
ඉවරයි. ඊට පස්ෙසේ කණු කැෙඩනවා. එම නිසා ඒ බස් එක හදලා 
ධාවනය කළාට වැඩක් නැහැ. මම හිතන හැටියට ෙම් බස ්
ෙවන්ෙද්සිෙය් දාලා අලුත් බස් ෙගෙනන එක ඊට වැඩිය ෙහොඳයි. ඒ 
නිසා ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් තිෙබන ඩිෙපෝ එකටත් මම අලුත් බස ්
ෙදන්නම්.  

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි.  
මෙග් තුන් වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි දැකලා තිෙබන හැටියට රාතී කාලය වන 
වි ට බස් රථ ධාවනය ඉතාමත් සීමාසහිත ෙවනවා. ඒක 
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන්ට බලපානවා. ඔබතුමා කාන්තාවන්ට 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන ඇමතිවරෙයක් හැටියට, 
ඉදිරිෙය්දී ඒ ගැන ෙමොනවා හරි කමෙව්දයක් සලස්වනවාද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මවට සලකනවා වාෙග් කාන්තාවට සලකන්නට ඕනෑ. 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
සහතික ඇත්ත, ගරු කථානායකතුමනි,  මම ගැන එෙහම 

කියනවාට ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද අෙප් ගෙම් 
කාන්තාෙවෝ ඔය කියමන නිසා මට ඡන්දය ෙදයි.  ඒෙගොල්ලන්ට 
සලකනවා ෙන්.   

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහපු පශ්නයට ෙනොෙවයි ෙන් 

ෙමතුමා උත්තර ෙදන්ෙන්. 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියාපු ෙදයට මම උත්තරයක් 

දුන්ෙන්.   
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ පශ්නයට කමෙව්දයක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම අහන්ෙන් රාතියට බස ්රථ වැඩි කරන්න 

ඔබතුමාෙග් ෙමොකක් ෙහෝ කමෙව්දයක් තිෙබනවාද කියලායි. 
රාතියට බස් රථ අඩුයි ෙන්. ඒකයි මම අහන්ෙන්. 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
රාතියට අෙප් ගමන් වාර ටික අපි දුවනවා. නමුත් පුද්ගලික 

අංශයත් දුවන්න ඕනෑ. දැන් පුද්ගලික අංශෙය් සියයට 60ක් බස් 
ධාවනය කරන්න ඒ අය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට             
රාතී ගමන් වාරය පුද්ගලික අංශයත් දුවන්න ඕනෑ. ලංගමය 
අනිවාර්ෙයන්ම රාතී ගමන් වාරය දුවන්නම්. ඒ ගැන මම 
තමුන්නාන්ෙසේට සහතිකයක් ෙදන්නම්. අෙප් ෙකොටස අපි 
කරන්නම්.   

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන වටය. 
පශ්න අංක 2 - 3713/'13 - (4), ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මහතා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.   
 

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

ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
දීම සඳහා මාස ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.   

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

ව්යාජ ෙතොරතුරු සපයන විෙද්ශ රැකියා ඒජන්සි : 
නීතිමය පියවර 

ேபா த் தகவல்கைள வழங்கும் ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப்  கவர் நி வனங்கள் : சட்ட 

நடவ க்ைக 
FOREIGN EMPLOYMENT AGENCIES PROVIDING FALSE 

INFORMATION : LEGAL STEPS 
 

3925/’13 

3. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා - (ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க- மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க 
சார்பாக)  
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Sujeewa 
Senasinghe) 
විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3): 

(අ) විෙද්ශ රැකියා ඒජන්සි ආයතන විශාල සංඛ්යාවක් මඟින් 
වැඩි වැටුප් ලැෙබන නිශච්ිත රැකියා සඳහා ෙයොමු කරන 
බව පවසමින් විෙද්ශගත කරනු ලබන ශමිකයින් 
විෙද්ශයන්හිදී අඩු වැටුප් ලබන රැකියාවල ෙයොදවනු ලබන 
බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ව්යාජ ෙතොරතුරු සපයා ශමිකයින් විෙද්ශගත කරන රැකියා 
ඒජන්සිකරුවන්ට එෙරහිව ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය විසින් ෙගන ඇති නීතිමය පියවර කවෙර්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
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ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக 
அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) ெப ந்ெதாைகயான ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
கவர் நி வனங்கள் லமாக அதிக சம்பளம் 

கிைடக்கின்ற திட்டவட்டமான ெதாழில்க க்காக 
ஆற் ப்ப த் வதாகக் கூறி ெவளிநாட் க்கு அ ப் 
பிைவக்கப்ப கின்ற ஊழியர்கள் ெவளிநா களில் 
குைறந்த சம்பளம் ெப கின்ற ெதாழில்களில் 
ஈ ப த்தப்ப கின்றனெரன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேபா யான தகவல்கைள வழங்கி ஊழியர்கைள 
ெவளிநா க க்கு அ ப்பிைவக்கின்ற ெதாழில் 

கவர்க க்கு எதிராக இலங்ைக ெவளிநாட்  
ேவைலவாய்ப்  பணியகத்தினால் எ க்கப்பட் ள்ள 
சட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare:  

(a) Is he aware that the workers, who have been sent 
to foreign countries by many foreign employment 
agencies saying that they will be directed to 
specific jobs with high salaries, end up in 
employments with low salaries? 

(b) Will he inform this House of the legal steps that 
have been taken by the Sri Lanka Bureau of 
Foreign Employment against the employment 
agencies who send workers abroad, providing 
false information? 

(c) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

 

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

 

(අ) විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජිත ආයතන විසින් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි වී රැකියා සඳහා විෙද්ශ ගත වන විගමනික 
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශය ෙවත පැමිණිලි ලැෙබ්.   

 ඒ අනුව 2013 වර්ෂය තුළ විගමනික ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් වැටුප් 
සම්බන්ධෙයන් ඇති වූ ගැටලු පදනම් කර ෙගන විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශයට පැමිණිලි 2,179ක් ලැබී ඇත. (එම පැමිණිලිවලින් වැටුප් 
ෙනොලැබීම ෙහෝ ෙගවීම පමාද වීම සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි 1,987ක් 
ද, ගිවිසුම් ගත වැටුප ෙනොලැබීම සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි 192ක් ද 
වශෙයනි.)   

 එම වසර තුළ වැටුප් සම්බන්ධෙයන් ලැබුණු පැමිණිලි 2,034කට 
විසඳුම් ලබා දී ඇත.   

 ෙමම පැමිණිලි විසඳීෙම්දී කාර්යාංශෙය්දී අත්සන් කරන ලද ගිවිසුෙමහි 
සඳහන් වැටුප ෙගවීමට ෙද්ශීය රැකියා නිෙයෝජිත ආයතන ෙවත 
විධානයක් ෙදනු ලබන අතර, එම විධානය පැහැර හැරියෙහොත්, එම 
ෙද්ශීය රැකියා නිෙයෝජිත ආයතනයට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගනු 
ලැෙබ්.  

(ආ)  2013 ජනවාරි 01 වැනිදා සිට 2014 ජුනි 20 වැනිදා දක්වා ව්යාජ 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් ෙකොට විෙද්ශ ගතවීමට හා/ෙහෝ විෙද්ශගත කිරීමට 
උත්සාහ කිරීමට එෙරහිව නඩු  30ක් ෙගොනු කර ඇත.   

* ෙම් අතරින් නඩු 13ක නඩු කටයුතු අවසන්ව ඇති අතර එයින් නඩු 
12ක් සඳහා විත්තිකරුවන් වැරදිකරුවන් වී රුපියල් 345,000ක් 
දඩ මුදල් වශෙයන් අය  කර ෙගන ඇත. ඉන් රුපියල් 258,750ක් 
(75%ක පමාණයක්) කාර්යාංශෙය් විෙද්ශ රැකියා 
නියුක්තිකයන්ෙග් සුභසාධන අරමුදල ෙවත බැර කරනු ලැෙබ්.   

* ඉතිරි නඩු 17 අධිකරණයන්හිදී විභාග ෙවමින් පවතිනු ලැෙබ්.    

* ෙමම නඩුවලින් නඩු ෙගොනු 4ක් රැකියා නිෙයෝජිත ආයතනවලට 
එෙරහිව පවරා ඇති අතර, ඉතිරි සියල්ල පුද්ගලයින්ට එෙරහිව 
පවරනු ලැබූ නඩු ෙව්.   

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5-4680/'13-(1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා. 

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

එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 
ලංගම පාසල් බස ්රථ : කුරුණෑගල දිසත්ික්කය 

இேபாச பாடசாைல பஸ் ேசைவ: கு நாகல் 
மாவட்டம் 

CTB SCHOOL BUSES : KURUNEGALA DISTRICT 

 

4770/’14 

6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அேசாக் 
அேபசிங்க சார்பாக)  
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ashok 
Abeysinghe) 
පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය්,  ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය මඟින් පාසල් බස ්රථ පමණක් ධාවනය 
කරවනු ලබන මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට පාසල් බස ්රථ ධාවනෙය් ෙයොදවා ෙනොමැති 
මාර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම මාර්ගවල පාසල් බස ් රථ ධාවනය කරවීම 
සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

1639 1640 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) கு நாகல் மாவட்டத்தில் இலங்ைக ேபாக் 

குவரத்  சைபயினால் பாடசாைலக க் கான 
ேப ந் கள் மட் ம் ஓட்டத்தில் ஈ ப த்தப் 
ப கின்ற பாைதகளின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  பாடசாைலக க்கான ேப ந் கள் 
ேசைவயில் ஈ ப த்தப்படா ள்ள பாைதகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பாைதகளில் பாடசாைலக க்கான 
ேப ந் கைள ஓட்டத்தில் ஈ ப த் வதற்காக 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv)  ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம் 
 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Will he inform this House - 

(i) the number of routes in Kurunegala 
District on which only the school 
buses deployed by the Sri Lanka 
Transport Board are operated; 

(ii) the number of routes on which school 
buses are not being operated; 

(iii) whether action will be taken to 
operate school buses in those routes; 
and 

(iv) if so, of the date on which it will be 
done? 

(b) If not, why? 
 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මම සභාගත* 

කරනවා.  
 

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

(අ) (i) මාර්ග 09කි. 

 (ii) සැලකිය යුතු පමාණයක් සිසුන් සිටින මාර්ග සියල්ලකම 
පාසල් බස් රථ ධාවනය ෙව්. පාසල් සිසුන් ඉතා අඩු 
පමාණයක් සිටින මාර්ගයන්හි සාමාන්ය ෙසේවා බස් රථ 
මඟින් පාසල් සිසුන් ධාවනය කරනු ලැෙබ්. 

 (iii) බස් රථ ධාවනය කරවීමට පමාණවත් සිසුන් සිටින මාර්ගවල 
අවශ්යතාවන් පිළිබඳව ෙසොයා බලා පාසල් බස් රථ ෙයදවීම 
සඳහා කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

 (iv) ඉදිරිපත් වන ඉල්ලීම් අනුව කඩිනමින් කියාත්මක කරනු 
ලැෙබ්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම. 

ශී ලංකාවාසීන් එක් ජාතියක් ෙලස ජීවත්වීම 
බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙද්ශපාලන 
හා ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ානුකූල පියවර  
නිර්ෙද්ශ ෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා වන  

විෙශේෂ කාරක සභාව 
இலங்ைக மக்கள் ஒேர ேதச மக்களாக 
வாழ்வதற்குத் தத் வமளிப்பதற்கான 

அரசியல் மற் ம் அரசியலைமப்  
நடவ க்ைககைளப் பற்றி விதந் ைரத்  

அறிக்ைக ெசய்வதற்கான ெதாிகு  
SELECT COMMITTEE TO RECOMMEND AND 

REPORT ON POLITICAL AND CONSTITUTIONAL 
MEASURES TO EMPOWER THE PEOPLES OF SRI 

LANKA TO LIVE AS ONE NATION 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2013 ජුනි මස 21 වැනි දින ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කරන ලද ශී  
ලංකාවාසීන් එක් ජාතියක් ෙලස ජීවත්වීම බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය 
ෙද්ශපාලන හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථානුකූල පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට වාර්තා 
කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවට, තමා විසින් 
නිරීක්ෂණය කරනු ලැබූ කරුණු, 2014 ජූනි මස 19 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාව මඟින් නියම කර ඇති 
කාල සීමාව ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීමට ෙනොහැකි බැවින් 
එම කාරක සභාවට ලබා දී ඇති කාල සීමාව අංක 96 දරන ස්ථාවර 
නිෙයෝගය පකාරව 2015 මැයි මස 12 වැනි දින දක්වා තවදුරටත් දීර්ඝ කළ 
යුතුය." 
 

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

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා. 
 

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

කරන්නයි ඔබතුමාෙගන් අවසරය ඉල්ලුෙව්. ඒ අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

පසු ගිය දිනක සභානායකතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ 
කරන්න ෙයදුණා, සුපිම් උසාවිෙය් විනිශ්චයකාරවරු 10 ෙදෙනකු 
විසින් නූතන ජනාධිපතිතුමාට තුන්වන වරටත් ජනාධිපතිවරණය 
සඳහා ඉදිරිපත් වන්න අයිතියක් තිෙබනවාය කියා තීන්දුවක්දී 
තිෙබනවාය කියා.  

දැන් අපට තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. ෙම්ක ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයකින් පැන නැඟුණු පශ්නයක්. ඒ ව්යවස්ථාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරපු ෙදයක්. එෙහම නම්, ෙම් පකාශය 
කරද්දි සම්පූර්ණ ලියවිල්ලම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කරන්න ඕනෑ. එතුමාට ජනාධිපතිවරණය සඳහා තුන්වන වරටත් 
ඉදිරිපත් වන්න පුළුවන්ය කියලා තීන්දුවක් ෙදන්න, සුපිම් 
උසාවියට තුඩු දීලා තිබුෙණ් ෙමොන කරුණුද කියන එක කරුණු 
සහිතව ෙම් සභාවට -අපට- දැන ගන්න ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඇත්තම කියනවා නම්, ඒක තමුන්නාන්ෙසේට 
ෙයොමු කරලා තමුන්නාන්ෙසේ පකාශයට පත් කළා නම්, එහි විශාල 

1641 1642 

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග  මහතා] 
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වටිනාකමක්  තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
සංෙශෝධනයකට අදාළ කාරණයක්. ෙම් නිර්ෙද්ශය පිළිබඳව නිකම් 
වචන ෙප්ළි ෙදකක් සභානායකතුමා කිව්වා, ''ෙමෙහම අවසර දීලා 
තිෙබනවා''  කියලා. අපි දන්ෙන් නැහැ, සුපිම් උසාවියට ලියා දීපු 
එක අත්සන් කරලා එව්වාද, ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ ගැන මට 
කියන්න බැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, අද මුළු රටම ඒ මතය -නිර්ෙද්ශය- 
දැන ගැනීමට කැමැතියි.  

The whole country is looking at the opinion of the 
Supreme Court regarding the right of the President to 
contest for the third term. We are not challenging that. 
The only complaint is, if the document was tabled, we 
could have had a look at it. There would have been 
certain reasons given as to why they find that the present 
President is entitled to contest for the third time. 

So, I humbly request the Leader of the House, even at 
this stage, to table the document wherein the Supreme 
Courts has expressed its opinion that the President has the 
right to contest for the third term. 

Thank you, Sir.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
According to the Constitution, Hon. Speaker, the 

President has the right to "මත විමසීමක්" from the සුපිම් 
උසාවිෙයන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නා වූ ෙද්වල් පිළිබඳව 
මත විමසීමක් ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, එතෙකොට 
නම්, ඒක ඔබතුමා මාර්ගෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් announce 
කරනවා. ෙමතැන එෙහම ෙදයක් වන්ෙන් නැහැ. 
සභානායකතුමා ඒ පකාශය කිෙයව්වා. ඒක සත්යයක්. 
ජනාධිපතිතුමාට ඒක එවා තිෙබනවා. අසත්යයක් ෙවන්න 
බැහැ, ෙකොෙහොමත්. ඒක සභානායකතුමා read කළා. ඒක දැන් 
හැන්සාඩ්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ කාරණය අපි 
debating point එකක් කර ගන්න නරකයි. ඔබතුමන්ලා තවම 
ඊට විරුද්ධව උසාවියට ගිහින් නැහැ ෙන්. ෙමෙහම මතයක් 
තිෙබනවා,  ඒකට විරුද්ධව උසාවි යනවා කිව්වා. නමුත්, කවුද 
ගිෙය්?  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි කියන්ෙන් ඒ මතය ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. 
  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 

සභානායකවරයාට එවැනි ෙදයක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලයක් නැහැ. 
ඔබතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග බලන්න. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 
එතුමාට එවැනි ෙදයක් ඉදිරිපත් කරන්න කිසිම බලයක් නැහැ. 
උදාහරණයක් කිව්ෙවොත්, යම්කිසි පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්බන්ධෙයන් කරුණු විමසලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියාම, ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුකූලද, විරුද්ධද 
කියලා පකාශ කරන්ෙන් ඔබතුමා, සභානායක ෙනොෙවයි. ඒක 
පළමුවන පශ්නය.  

ෙදවන පශ්නය, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට අපි 
කැමැතියි, ෙම් මත විමසුමට ෙහේතු ෙමොනවාද කියලා දැන ගන්න.  
We have that right.  

මූලික වශෙයන් සභානායකතුමාට එය ඉදිරිපත් කරන්න  
අයිතියක් නැහැ.  

ෙදවනුව, ස්ථාවර  නිෙයෝගවල ෙකොෙහේවත් කියලා නැහැ, මත 
විමසුමක් සම්බන්ධ කරුණු සභානායකතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ෙම්ක අධිකරණෙය් වැඩ 
පාර්ලිෙම්න්තුව භාර ගැනීමක්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙම් මතය පකාශ 
කරන්න ඕනෑ, උසාවිය තුළ. එෙහම නැතුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ ෙනොෙවයි.  

 

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

කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්, සභානායකතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී,  
නිෙව්දනයක් ෙලස ෙම් පිළිබඳ පකාශයක් කිෙයව්වා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He has no right. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Wait, please. Now, there are two issues. What is being 

requested is a copy of the document. 

ගරු කථානායකතුමනි, අවශ්ය නම් ඔබතුමා සභානායකතුමා  
කැඳවලා එහි පිටපතක් ලබා ෙගන, ඒ පිළිබඳ  අර්ථ නිරූපණයක් 
ෙදන්න. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, රජයත් ෙවනුෙවන්, රෙට් 
ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන ගැනීම සඳහායි 
ඒ ෙල්ඛනෙය් ෙකොටසක් වගකීෙමන් උපුටා දැක්වූෙය්.  We have 
acted with responsibility. The Hon. Leader of the House 
read it out so that everyone would know the opinion of the 
Supreme Court. ඊට වඩා ෙදයක් තිෙබනවා නම් ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙදන තීරණය අනුව අපි කටයුතු 
කරන්න සූදානම්. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
බල කිරීමක් කරන්න බැහැ. මම ඒ ගැන තවදුරටත් ෙසොයා 

බලා අවශ්ය උපෙදස් ලබා ෙදන්නම්.   

දැන් පධාන කටයුතු. විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත - 2015, 
කාරක සභාව. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2015 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2015 
APPROPRIATION BILL, 2015 

 
කාරක සභාෙව්දී තවදුරටත් සලකා බලන ලදී.-  

[පගතිය: ෙනොවැම්බර්  12] 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

கு வில் ேம ம் ஆராயப்ெபற்ற .- [ேதர்ச்சி : நவம்பர் 12] 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

Considered further in Committee - [Progress:  12th November] 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය. වැය 

ශීර්ෂ අංක 156, 215 සලකා බැලීම අ.භා. 12.30 දක්වා. විවාදය 
ආරම්භ කිරීම, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා. 

1643 1644 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

156 වන ශීර්ෂය.- ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 230,725,000 

 
தைலப்  156.-  இைளஞர் அ வல்கள் மற் ம் திறன்கள் 

அபிவி த்தி அைமச்சர் 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல  பா 230,725,000 
 

HEAD 156.- MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SKILLS 

DEVELOPMENT  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         

Rs. 230,725,000 

 
[පූ.භා. 9.54] 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු සභාපතිතුමනි, "2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි 

කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී, අද දින, එනම් 2014 ෙනොවැම්බර් මස 
13වන බහස්පතින්දා විවාදයට ගැෙනන අමාත්යාංශය හා ඒවා 
යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ 
අංක 156 සහ 215 දරන වැය ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායානුකූලව 
එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන 
වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විවාදය ආරම්භ කරනවා 
ඇති. 

 
[පූ.භා. 9.55] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමම විවාදෙය්දී මටත් අදහස් පකාශ 

කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ෙම් වන විට ගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් දසවැනි අය වැය 
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අපට වැදගත් ෙවනවා,  පසු ගිය අවුරුදු 10 තුළ ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන අය වැය ෙල්ඛනවලින් අෙප් තරුණ පරපුරට ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ෙමොන පතිලාභද කියලා විගහ කර බැලීම. 

 ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්, මමත්  
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය මඟින් ෙමෙහයවූ  වැඩසටහනකදී  
"Sri Lanka National Human Development Report 2014 - 
Youth  and Development" නමැති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයත්  එක්ක එකතු ෙවලා තමයි ඒක කෙළේ.  
ම ෙග් කථාෙව්දී  මම ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන  උපුටා ගන්ෙන් ඒ 
ෙපොෙතන්ය කියා මම  කියනවා,  යම්කිසි පශ්නයක් තිබුෙණොත්.  
අද වනෙකොට ලංකාෙව් දුප්පත්ම සියයට 20කෙග් ආදායම   සියයට 
4.5යි. ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20කෙග් ආදායම 
සියයට 54.1ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ලංකාෙව් 
ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20 ක් ලංකාෙව් ආදායෙමන් භාගයක්ම  
බුක්ති විඳිනවා. ඇත්ෙතන්ම අෙප් ඉතිහාසය  ගත් කල  අෙප් රට  
වරින් වර තරුණ අසහනවලට  මුහුණ දී තිෙබනවා. එෙසේ තරුණ 
අසහනවලට මුහුණ දීමට සිදු වුණු පධාන සාධකයක් තමයි 
ලංකාෙව් ඇති නැති පරතරය විශාල වීම. අද වනෙකොට ෙම් රෙට් 
මහින්ද චින්තන පතිපත්ති කියාත්මක ෙවනවා; විධායක ජනාධිපති 
කමයක් තිෙබනවා; ඔබතුමන්ලාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් තිෙබනවා; පළාත් සභා,  පාෙද්ශීය සභා බලතල 

තිෙබනවා. ෙම්වා තියාෙගනත් ඇති නැති පරතරය ෙමතරම්  විශාල 
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක ඇත්ෙතන්ම අපි හිතා බලන්න  
ඕනෑ. 

අෙප් රෙට් කර ෙගන යන සංවර්ධන කටයුතු අතර 
ඔබතුමන්ලා අධිෙව්ගී මාර්ග හදනවා; ගුවන් ෙතොටුපළවල් හදනවා; 
වරායයන් හදනවා. සියයට 8ක සංවර්ධන ෙව්ගයකින් ඔබතුමන්ලා 
ෙම් රට සංවර්ධනය  කරනවාය කියනවා.  නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග්ම වාර්තාෙවන් උපුටා ගත් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව, 
යම්කිසි අධ්යාපනයක් ලබා එළියට ගිය අවුරුදු 20ත්, අවුරුදු 24ත් 
අතර තරුණ තරුණියන්ෙගන් සියයට 36කට ෙම් රෙට් රැකියාවල් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සංඛ්යාව සියයට 36ක් ෙලස ගණන් 
ගැෙනන්ෙන් පිට රට රැකියාවලට ගිය තරුණ තරුණියන්  
නැතුවයි. සමහර තරුණ තරුණියන් පිට රට ගියාට පස්ෙසේ ඒ 
ෙපොෙරොන්දු වුණු රැකී රක්ෂා නැතුව අතර මං ෙවලා, එෙහම 
නැත්නම් අෙප් තානාපති කාර්යාල ඔවුන්ව නිසියාකාරව බලා 
ගන්ෙන් නැතුව විශාල දුකක් විඳින බව අපි අනන්තවත් දැක 
තිෙබනවා. ඒ තරුණ තරුණියන් තමන්ෙග් පවුල්වලින් ෙවන් 
ෙවලා පිට රට ගිහින් ෙගන එන විෙද්ශ විනිමය ෙම් රෙට් 
ඔබතුමන්ලා ෙකොයි විධියටද භාවිත කරන්ෙන් කියලා ඒ තරුණ 
පිරිස් අතර ෙලොකු මත ෙභ්දයක් තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, එක කාලයක ඔබතුමන්ලා ෙයෞවනය කියලා 
ෙර්සිං කාර් වලට බදු ගැහුෙව් නැහැ. අෙප් මහ නායක හිමිවරු එපා 
කියද්දීත් ඔබතුමන්ලා දළ දා මාලිගාව වෙට් night race තිබ්බා. ඒ 
වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරෙය් විශාල දූෂණ 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග්ම කැබිනට් ඇමතිවරයකු ෙහළි 
කළා. ඉතින් ෙම් තරුණ පිරිස් තුළ අෙප් ආර්ථිකය ගැන 
විශ්වාසයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රජය ෙගන යන 
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ලැෙබන පතිලාභ සාමාන්ය 
පන්තිෙය් තරුණයාට ලැෙබනවාද කියා ෙලොකු සැකයක් 
තිෙබනවා.  

ඔබතුමන්ලා දකිනවා ඇති, ෙම් ෙකොළඹ නගරය අවට 
ෙපොෙහොසත් තරුණ පිරිස් තරු පෙහේ ෙහෝටල්වලට යනවා; ෙලොකු 
ෙලොකු ලැම්ෙබෝගිනි කාර් එලවාෙගන යනවා. ඒ වාෙග් 
සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිත තමයි ඒෙගොල්ෙලෝ ගත කරන්ෙන්. නමුත් 
අෙප් ගෙම් කෘෂිකර්මය කරමින් ජීවත් වන තරුණයා, ධීවර 
රක්ෂාව කරමින් ජීවත් වන තරුණයා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් 
තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. එම පිරිස්වලට අද රැකී රක්ෂා ෙහොයා 
ගන්න අපහසු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ බව ඔබතුමන්ලාෙග් 
සමීක්ෂණවලින් ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා තමයි ඒ 
තරුණෙයෝ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන විශ්වාසයක් නැතිව රට හැර 
දාලා විෙද්ශීය රටවලට යන්නට ෙපොරකන්ෙන්. ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම අමාත්යතුමනි, ෙකොරියාෙව් හරි ෙකොෙහේ හරි රටක 
රැකියා ඇබෑර්තු තිෙබනවා, ඒ රටවලට යවනවා කියලා  කිව්ෙවොත් 
ඒකට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉල්ලුම් පත එවනවා. ඒෙකන් 
ෙපෙනන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයත් සමඟ 
බද්ධ ෙවන්න අෙප් රෙට් තරුණ පිරිස්වලට යම් කිසි අපහසුතාවක් 
තිෙබන බවයි.  

අපි අෙප් කලාපෙය් අනිත් රටවල් එක්ක අෙප් රට සංසන්දනය 
කරමු. සාර්ක් කලාපය ගත්තාම අවුරුදු 15-24 අතර තරුණ 
ෙකොටස්වල රැකියා නැති -විරැකියා- පතිශතය බැලුෙවොත් 
මාලදිවයිෙන් සියයට 25යි. එහි අපිට වඩා වැඩියි. ඒක අපි 
පිළිගන්නවා. ඇෆ්ගනිස්තානය සියයට 19.5යි. ඒකත් අපිට වඩා 
වැඩියි. අපි ඒකත් පිළිගන්නවා. ෙම් රටවල් ෙදකම හැරුණු ෙකොට, 
අනිත් රටවල් සියල්ලම අපිට වඩා විරැකියාව අඩු මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි. අවුරුදු 15-24 කාණ්ඩෙය් විරැකියාව 
සියයට 18.5යි. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් වාර්තාෙවන් තමයි, මම 
ෙතොරතුරු ලබා ගත්ෙත්. ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, ෙන්පාලය, 
බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් රටවල් අද රැකියා උත්පාදන අංශෙයන් අපිව 
pass කරලා ගිහිල්ලා  තිෙබනවා. ඒ තරුණයින්ට අවස්ථාවක් 

1645 1646 



2014 ෙනොවැම්බර් 13 

තිෙබනවා, අෙප් තරුණයින්ට වඩා ඒ රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක 
සම්බන්ධ  ෙවන්න. ෙම් රජෙයන් විසඳලා නැති පධානම පශ්නය 
තමයි, ෙම් විරැකියාව පිළිබඳ පශ්නය. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලා 
සංවර්ධන කියාදාමයක් කර ෙගන යනවාය කියලා කිව්වාට එයින් 
පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න සුළු ෙකොටසකට පමණයි. 
විශාල ෙකොටසකට ඒෙකන් පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්ෙකන් 
ආදායම යන්ෙන් ඉහළ පන්තිෙය් කට්ටියට විතරයි. රජය සමග එක් 
ෙවලා ෙමොනවා ෙහෝ ගනුෙදනුවක් කර ගත්ෙතොත් ආදායම 
ලැෙබනවා. නමුත් එන්න එන්නම ජීවන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන 
නිසා සාමාන්ය ජනතාව මත විශාල බරක් අද පැටවිලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාෙග්ම සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව පවුලක් ජීවත් කරවන්න 
මාසයකට රුපියල් 51,000කට වඩා වැඩි මුදලක් අවශ්ය වනවා. 
රජෙය් ෙසේවකෙයක්, ධීවරෙයක්, අෙප් ෙගොවි මහත්මෙයක් අද 
ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එවැනි රැකියා කරන විශාල තරුණ 
පිරිසක් අද ඉන්නවා. ඒ අය පවුල් නඩත්තු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණු ආසියාෙව් ආශ්චර්යය ඒ පිරිස්වලට 
ඔබතුමන්ලා ලබා දීලා නැහැ.  

අද වන ෙකොට රිසානා නෆීක් වැනි තරුණියන් මැද ෙපරදිග 
රැකියා සඳහා යනවා. සුළු වැරැද්දක් සිද්ධ වුණත් ඒ රටවල නීති-
රීතිවලට යටත් කරලා හිස ගසා මරා දමනවා. අද තරුණ 
තරුණිෙයෝ මැද  ෙපරදිග රටවල්වල දී මරණයට පත් ෙවනවා. 
නැත්නම්  රැකියාව  හරියාකාරව කරන්න බැරිව අෙප් තානාපති 
කාර්යාලවල ලගිනවා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි, අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ට උරුම කර දීලා තිෙබන්ෙන්.  

ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් - ඒ පිරිස්වලින් - බදු පිට 
බදු ගහලා ෙමොනවාට ද  වියදම් කරන්ෙන්? මිහින් එයාර් ආයතනය 
අද ෙවන ෙකොට බංෙකොෙළොත් ෙවලා. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 
ගණනක ට ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, ඒෙකන් විශාල ෙසේවයක් ෙවනවාය 
කියා. නමුත් අද ෙවන ෙකොට බංෙකොෙළොත් ෙවලා බිලියන 10කට 
වඩා පාඩු ලබලා  තිෙබනවා. එහි වටිනාකම ඍණ බිලියන 4යි. 
තවත් අපි ඒකට සල්ලි ෙපොම්ප කරනවා. ඇයි, ෙමෙහම 
කරන්ෙන්?  ඒ වාෙග්ම  ශීලංකන් ගුවන් සමාගම ගැන බලන්න. 
මිලියන 29 දාහක් පාඩුයි, ගරු සභාපතිතුමනි. අෙප් දුප්පත් 
ජනතාවෙගන් අය කර ගන්නා බදු සල්ලි තමයි ෙම්  නිකම් පුච්චලා 
දමන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද සංවර්ධනෙය් නාමෙයන් චීනෙයන් 
ණය අර ෙගන තිෙබනවා. චීනෙයන් ණය අරෙගන ඔබතුමන්ලා 
විවිධ ව්යාපෘති කියාත්මක කරනවා. නමුත් අන්තිමට ඒ ව්යාපෘති 
කියත්මක කරන්න බැරිව, ඔබතුමන්ලා ඒ ව්යාපෘති නැවතත් 
චිනයටම ෙදනවා. අෙප් අනාගත තරුණ තරුණියන්ට ඒවායින් 
ලැෙබන පතිලාභ ෙමොනවාද? ඔබතුමන්ලා  හම්බන්ෙතොට airport 
එක හැදුවා; හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා; සුරිය වැව stadium  එක  
හැදුවා. ඒ  ඔක්ෙකොම කළා ෙන්. දකුණු ෙකොළඹ චින වරාය හැදුවා. 
ඒවායින් ඔබතුමන්ලාට අෙප් තරුණ තරුණියන් කී ෙදෙනකුට 
රැකියා ෙදන්නට පුළුවන් වුණා ද? කටුනායක අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙයන්, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන්  අෙප් තරුණ තරුණියන් 
කී ෙදෙනකුට රැකියා ෙදන්නට පුළුවන් වුණා ද?  ඔබතුමන්ලාට 
රැකී රක්ෂා ෙදන්න බැරි වුණා.  ඒකයි අද ෙම් රෙට් විරැකියාව වැඩි 
ෙවලා  තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අද තරුණෙයෝ ෙම් රට අත 
හැරලා යන්ෙන්. අද ෙම් රට ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. මම පස්ෙසේ 
කියන්නම් ෙද්ශපාලනය ගැන, ඔබතුමන්ලා ගැන තරුණෙයෝ 
ෙමොනවාද හිතන්ෙන් කියලා. ඒක මම පස්ෙසේ කියන්නම්. ඒකත් 
ඔබතුමාෙග්ම වාර්තාෙව් තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம - இைளஞர் அ வல்கள், 
திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs 
and Skills Development) 
රෙට් විරැකියාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
විරැකියාව අඩු ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? හ ෙඳේ 

ෙවන්න ඇති ඉන්ෙන්. ඔබතුමාම හදපු වාර්තාෙව් තමයි 
තිෙබන්ෙන්, විරැකියාව සියයට 36යි කියලා. කියවන්න ඕනෑ නම් 
මම ෙම්ක ෙදන්නම්. අවුරුදු 20 -24 කාණ්ඩෙය් විරැකියාව සියයට 
36යි. 

 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ලංකාෙව්ද? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔව්, ලංකාෙව්. අවුරුදු 20-24 කාණ්ඩෙය් විරැකියාව සියයට 

36යි. ඒකවත් දන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු මන්තීතුමා, වයස් කාණ්ඩය ඊට වඩා උඩට යන ෙකොට 

විරැකියාව අඩු වුණු හැටි කිව්ෙවොත්, ඔබතුමාෙග් තර්කය 
සාධාරණයි.  

 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
හරි, මම කියන්නම්. 
 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අවුරුදු 32 දක්වා, අවුරුදු 34 දක්වා යන ෙකොට ෙම් රෙට් 

විරැකියාව සියයට 4.4 දක්වා අඩු වුණු විධිය - 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් Table 3.2 යටෙත් ඒක 

තිෙබනවා. ඔබතුමා කියපු විධියට සියයට 4.4 ෙනොෙවයි. අවුරුදු 
25ක්, 29ක් යනෙකොට විරැකියාව සියයට 18යි. [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්, සමස්තයම.  

 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
එෙහනම් 36යි කිව්ෙව්? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
36 කිව්ෙව් අවුරුදු 20-24 අතර වයස් කාණ්ඩෙය් විරැකියාව. 

ඔබතුමාට ඒකවත් ෙත්රුම් ගන්න බැහැ ෙන්. ඇත්තටම A/L, O/L 
fail කියන්ෙන් ඒක තමයි. ඒකවත් ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා. 

1647 1648 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ඒ 

වාර්තාෙව් තිෙබන ෙද්වල් වැරදි විධියට පකාශ කරනවා. ඒ නිසා 
මම එතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, ඉලක්කම් පැටලිලා 
තිෙබන්ෙන් අපට ෙනොෙවයි කියලා. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව- 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
තමුන්නාන්ෙසේට කථා කරන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ඒ 

ෙවලාෙව්දී ඒ ගැන කරුණු පැහැදිලි කරන්න. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, UNDP එෙක් programme එකට මමයි, 

ගරු ඇමතිතුමායි ගියා. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඒ 
උත්සවයට ඇවිත් හිටිෙය් නැහැ. ෙමතැන ඇවිල්ලා කෑ ගැහුවාට 
ෙමතුමන්ලාට ඒවා ගැන කැක්කුමක් නැහැ. එතැනට ගිහින්, අපි 
ෙමතුමාත් එක්ක කථා කරලා, ෙමතුමා ඒ කරුණු පිළිෙගන තමයි 
ෙම් වාර්තාව හදලා තිෙබන්ෙන්. වාර්තාෙව් තිෙබනවා අවුරදු 20-24 
වයස් සීමාෙව් විරැකියාව සියයට 36යි කියලා. ඒක පිළිගන්න බැරි 
නම්, ෙම් රෙට් විරැකියාවට විසඳුමක් ෙදන ්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඉස්ෙසල්ලා පශ්නයක් තිෙබන බව පිළිගන්න ඕනෑ. ඒක 
පිළිගන්ෙන් නැහැ. අවුරුදු 25-29 වයස් කාණ්ඩය අතර විරැකියාව 
සියයට 18ක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, සියයට 
4.4යි කියලා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, සමස්ත- 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
හරි. මම කියන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, මම 

එෙහම කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. මම වයස් කාණ්ඩ තැනින් තැන 
කිව්ෙව්. ගරු සභාපතිතුමනි, අධ්යාපනය අවසන් කරලා එළියට 
එන අෙප් තරුණ පිරිස්වලට එක පාරටම රැකියා අවස්ථා නැහැ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද වෘත්තීය පුහුණුව ලබන දරුවන්ෙග් 

සංඛ්යාව 132,000 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා, 2005ට 
සාෙප්ක්ෂව. සියයට 100කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
තවත් වර්ධනය කරන්න තමයි ෙම් අය වැෙය්දී වෘත්තිය පුහුණු 
ලබන දරුවන්ට තවත් රුපියල් 3,000ක අතිෙර්ක දීමනාවක් 
ෙදන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙයෝජනා කෙළේ. ඇත්තටම ගරු 
සභාපතිතුමනි, 180,000 දක්වා ෙම්ක වර්ධනය කර ගන්න ඕනෑ.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රටට අය වැය 

10ක් ෙම් ෙවනෙකොට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අවුරුදු 10ක් 
ගිහිල්ලත් අවුරුදු 20-24 කාණ්ඩෙය් විරැකියාව සියයට 36ක් නම්, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙමොකක් හරි අසාර්ථකභාවයක් තිෙබනවා. 
"මහින්ද චින්තන" පතිපත්ති පකාශනය වැඩ කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
සියයට 36ක් නැහැ. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මම "Sri Lanka National Human Development Report 

2014 - Youth and Development" එෙක් තිෙබන ඒ සටහන 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා. 
එතෙකොට හරි ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. මට අසත්ය කියන්න ඕනෑ 
නැහැ. ෙම් වාර්තාව තිෙබනවා. ඕනෑ නම් UNDP office එකට 
ගිහිල්ලා ඔබතුමන්ලාට බලන්න පුළුවන්, මම අසත්ය ද කියන්ෙන් 
කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කෑ ගහන්ෙන් නැතුව ඉන්න 
ෙකෝ. ඔබතුමා තරුණෙයක් ෙනොෙවයි ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාවට බාධා ෙවනවා. නමුත් මම 
කථා කරෙගන යනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියන්ෙන් රජයට 
ෙම්ක පිළිගන්න කියලායි. ෙම්ෙක් ෙමොකක් හරි පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, අෙප් රැකියා උත්පාදනය අඩු ෙවලා 
තිෙබන එක. අෙනක් එක තමයි අෙප් අධ්යාපන කමෙයන් 
රැකියාවක් ගන්න පුළුවන් විධියට තරුණ තරුණියන්ව පුහුණු 
කරන්ෙන් නැති එක. ඒ කාරණා ෙදක ඔස්ෙසේ තමයි ෙම් තරම් 
විරැකියාව වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

බලන්න, ඔබතුමන්ලා චීනෙයන් ණය අරෙගන සංවර්ධන 
කටයුතු කරනවාය කියනවා. අද වනෙකොට ඔබතුමන්ලා අය වැය 
10ක් ඉදිරිපත් කරලාත් අද ඔබතුමන්ලාෙග් ආදායම මදියි, ණය 
ෙපොලිය ෙගවා ගන්න. ඔබතුමන්ලා ඔය ඉදිරිපත් කරන සියලුම 
ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්ෙන් ණය අරෙගනයි. ෙම්කද, ෙම් රෙට් 
තරුණ පරපුෙර් උරුමය? ඒකයි අපි අහන්ෙන්. අද ෙවනෙකොට 
එක පුද්ගලෙයකුෙග් ණය රුපියල් 450,000 ඉක්මවා තිෙබනවා. ඒ 
හින්දා කවදා හරි ෙම් ණය ෙගවන්න ෙවන්ෙන් අෙප් රට භාර 
ගන්න ඉන්න තරුණ තරුණියන්ටයි. ඒකයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
තමුන්නාන්ෙසේලා, ණය විධියට සතයක්වත් ගත්ෙත් නැතුවා 

වාෙග් ෙන් කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
අන්න, තව ෙකෙනක් ආවා. ඔච්චර ෙරදි ෙහෝදන්න එපා. 

ෙමොකද ෙරදි වැඩිෙයන් ෙහේදුෙවොත් ෙරදිවලත් පාට යනවා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙමොන ෙරදිද? 
 

1649 1650 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
වැඩිෙයන් ෙරදි ෙහෝදන්න එපා. වැඩිෙයන් ෙරදි අපුල්ලන්න 

ගිෙයොත් ෙරදිවල පාට යනවා. ෙරදි වීසි කරන්න ෙවනවා. ඒ හින්දා 
ඔබතුමා වාඩි ෙවලා අහෙගන ඉන්න ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න 
ෙමොනවාද කියලා. [බාධා කිරීමක්]  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කරුණු කියාෙගන යන්න. 

බාධා කරන ඒවා ගණන් ගන්න එපා.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගැන ෙහොඳටම දන්නවා. 

එතුමන්ලා ෙමතැනට එවන්ෙන් බාධා කරන්න. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැදගත් කරුණක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට 
එතුමන්ලාට අහෙගන ඉන්න බැහැ. ෙමොකක්ද එතුමන්ලා  කරන 
ෙම් වැෙඩ් ෙත්රුම? [බාධා කිරීමක්]  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු තුෙන් -2011 සිට 2013 
දක්වා- ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙකොපමණ පාඩු ලබලාද 
කියලා බලන්න. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව රුපියල් ෙකෝටි 
19,980ක් පාඩු ලබා තිෙබනවා. ෙම් මුදලින් අපට ෙකොළඹ - 
කටුනායක Highway එක, දකුණු Highway එක, හම්බන්ෙතොට 
වරාය, මත්තල airport එක හදන්න තිබුණා. ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් අවුරුදු 3ක පාඩුෙවන් ඔය ආයතන හතරම හදන්න 
තිබුණා. ඒක තමයි අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපන්වලා ෙදන්ෙන් 
ෙකොපමණ නාස්තියක්, ෙකොයි පැත්ෙතන් ෙවනවාද කියලා. ඒක 
අෙප් තරුණ පරපුරට බලපානවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපට කෑ ගහනවා, බාධා කරනවා.  

ඔබතුමන්ලාට විධායක ජනාධිපති කමයත් තියාෙගන, තුෙනන් 
ෙදෙක් පාර්ලිෙම්න්තු බලයත් තියාෙගන ඇමතිවරුන්ෙග් පුත්තු 
පාලනය කර ගන්නත් බැහැ. ඒකයි ෙම් රෙට් යථාර්ථය. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාට පුත්තු පාලනය කර ගන්නත් බැහැ. ඒකයි 
යථාර්ථය. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා අපට ෙද්ශන පවත්වන්නට 
ඉස්ෙසල්ලා පුත්තු ටික හදා ගන්න. අෙප් රෙට් ජනතාව බලාෙගන 
ඉන්නවා, ඔබතුමන්ලා ෙම්වා පාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ෙමොන තරම් සල්ලි පමාණයක් ඔය nightclubsවලදී වීසි 
කරනවාද? රෙට් ජනතාව ඒවා බලාෙගන ඉන්නවා. රෙට් ජනතාව 
බුද්ධිමත්. ඔබතුමන්ලා හිතන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට ෙම්වා හංගාෙගන 
කරන්න පුළුවන් කියලා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
අපි කිසි ෙදයක් හංගන්ෙන් නැහැ, ඔක්ෙකොම එළිපිට. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙමොනවාද හංගන්ෙන් නැහැ කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය 

බල කාෙය් ඉන්න කට්ටියට සුදු හමක් ෙප්න්න බැහැ. සුද්දිෙයක් 
ෙකොෙහන් හරි ගිෙයොත් පැනලා ෙමොනවා හරි කරන්න ෙන් 
බලන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒක ෙන් පශ්නය. [බාධා කිරීම්] 
ෙමොනවාද අනවශ්ය පශ්න කියන්ෙන්? 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙහොඳ ලස්සනට කථාව කරෙගන යන්න, 

අෙරෙහට ෙමෙහට පනින්ෙන් නැතිව. අනම් මනම් කථා ඕෙන් 
නැහැ.  ගැලරිෙය් ෙපොඩි ළමයි ඉන්නවා. 

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

කරන්න එපා. එතුමිය සුදුයි.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම මතක් කරලා ෙදන්ෙන් ෙම් 

කාරණයයි. බිතාන්ය ජාතික සංචාරකෙයකුට ෙවඩි තිබ්බා, 
දකුෙණ්දී. ඔහු මැරුණා. ඔහුෙග් ෙපම්වතියව දූෂණය කළා. ඒක 
ඇත්තක් ගරු සභාපතිතුමනි. ඒකට සම්බන්ධ පුද්ගලෙයෝ කවුද? ඒ 
සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලෙයෝ ෙමතුමන්ලාත් එක්ක ඉන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. ඒක අපට කියන්න පුළුවන් ෙන්, එෙහම 
සිද්ධියක් වුණා කියලා. ඒ ෙද්ශපාලනය ශුද්ධ කිරීෙම් වගකීමත් 
ඔබතුමන්ලා බාර ගන්න.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
බුදු හාමුදුරුවන්ෙග් කාලෙය්ත් ෙද්වදත්තලා හිටියා. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
හරි, ඒ ඇති. ෙහොඳයි, වාඩි ෙවන්න. ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා 

මන්තීතුමා කථාව කරෙගන යන්න. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද වනෙකොට ෙද්ශපාලනෙයන් 

තරුණයන් ඈත් ෙවලා සිටිනවා. අද අපට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා අෙප් අදහස් හරියට පකාශ කරන්නවත් ඉඩක්  නැහැ.  
ෙමොකක්ද, ෙම් කරන විහිළුව? ෙමච්චර මුදලක් වියදම් කරලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නඩත්තු කරද්දී, අපට ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි, - [බාධා කිරීමක්]   

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමන්ලා කථා කරන අවස්ථාෙව් දී ඒවාට පිළිතුරු 

ෙදන්න.  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 UNDP එෙකන්  ක රපු youth survey එෙකන්  ෙම් ෙතොරතුරු 

මා ලබා ගත්ෙත්. ගරු ඇමතිතුමාත් එකඟ වනවා ඇති. [බාධා 
කිරීමක්]  අද ෙම් රෙට් තරුණ තරුණියන් ෙද්ශපාලනය ගැන 
හිතන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක ෙමහි සඳහන් වනවා. අපි ඒක 
ගැනත් බලන්න ඕනෑ ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙම් වාර්තාව අනුව 
සියයට 37ක් කියනවා, අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් වංචාව හා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දූෂණය වැඩියි කියලා. එතෙකොට ෙම්වා අවම කර ගැනීමට 
ඔබතුමන්ලා ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?  ගරු සභාපතිතුමනි, 
අෙප්  COPE එක වාර කීයක් පවත්වා තිෙබනවාද? ෙකොච්චර  
COPE වාර්තා පමාණයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිළිගැන්වුවාද? 
ඇත්ෙතන්ම ඒවා සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?  
ඒවාෙය් විශාල ෙලස වංචා හා දූෂණ සිදු වන බව අපි දැක්කා. යම් 
පුද්ගලයන් ඒවාට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. මැති ඇමතිවරුන් 

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

ඒවායින් සල්ලි අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ආයතන අද අඩ පණ කර 
තිෙබනවා. ෙමතැන කෑ ගහලා අපව නිශ්ශබ්ද කරන්න හැදුවාට, 
ෙම් රෙට් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා තරුණ තරුණියන් 
බලාෙගන ඉන්නවා. ජනතාව දන්නවා, ෙමොනවාද සිදු වන්ෙන් 
කියලා.  

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

ෙමතුමා COPE වාර්තාව ගැන සඳහන් කරමින්                             
මැති-ඇමතිවරුන් ගැනත් කිව්වා. කිසිම ඇමතිවරෙයක් එෙහම 
මුදල් වංචාවක් කළ බවට COPE වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා නැහැ.  
එතුමාට මා අභිෙයෝග කරනවා, එෙහම ෙදයක් තිෙබනවා නම් 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අෙප් කිසිම මැති-ඇමතිවරෙයක් එවැනි 
ෙදයක් කරලා නැහැ. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙහොඳයි, එම වචන හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් කපා හරින්න මම 

නිෙයෝග කරනවා. [බාධා කිරීමක්]    

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙම් රෙට් ජනතාව දන්නවා. මැති ඇමතිවරුන් පගා ගහන්ෙන් 

නැහැ.  අර සුනිල් ෙපෙර්රාෙග් සිංදුෙවන් කියනවා වාෙග්, ෙම් 
රෙට් මැති ඇමතිවරුන් පගා ගහන්ෙන් නැහැ. එච්චරයි. 
ඔබතුමන්ලා හිතන්ෙන් එෙහම ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාෙග් 
කියා කලාපය නිසා ජනතාවට අද හිතන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
එෙහම තමයි. එෙහම සිංදුවක් කියලාවත් හිනා ෙවන්න තමයි 
තිෙබන්ෙන්.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
එම ෙචෝදනා හැම යුගෙය්ම තිෙබනවා.  ඒ නිසා කලබල 

ෙවන්න එපා.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් වාර්තාව අනුව සියයට 27ක් කියනවා, 

රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙද්ශපාලනය වැඩියි කියලා. ෙම් සංස්ථා, ආයතන 
ඔක්ෙකොම ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා කියලායි අෙප් තරුණ පිරිස් 
කියන්ෙන්. ෙම්වාට අපි ඇහුම් කන් ෙනොදුන්ෙනොත්, තවත් තරුණ 
අසහනයකට අපි අඩිතාලම දමනවා. ෙමතුමන්ලා දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් කෑ ගහලා යාවි. නමුත් කවදා ෙහෝ ෙම් රෙට් ඒ වාෙග් 

අසහනකාරී තත්ත්වයන්ට අපට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. බිහිසුණු 
අසහනවලට අපට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි. 
1971, 1988, 1989 උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්නය පටන් 
ගත්ෙත් තරුණ අසහනය නිසයි. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
ගැන ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් සංවරව අ හෙගන ඉන්න. අපිව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න; 
ෙම්වා නැති කරන්න. අමාත්යාංශයක් ඇති කර තිෙබන්ෙන්,  ෙම්වා 
ගැන බලා ෙම් රට ෙහොඳ රටක් බවට පත් කර ෙදන්නයි. ඒ නිසා 
ෙපොඩ්ඩක් කට වහෙගන ෙම්වා අහෙගන ඉන්න. 

ගරු සභාපතිතුමනි, සියයට 10ක් කියනවා, මැරකම වැඩියි 
කියා. මා ඔබතුමන්ලාට ෙපන්නුවා nightclubs වලට ගිහින් බීලා  
ගහෙගන ඇති වූ සිදුවීම් ඒ වාෙග්ම එක එක තැන්වල ෙවඩි තැබීම් 
වැනි සිදුවීම්. ඒ වාෙග් ෙද්වල් කරන්න එපා කියා තමයි ෙම් 
තරුණයින් ඉල්ලන්ෙන්. අද බලන්න, ඔබතුමන්ලා විශ්වවිද්යාල 
තරුණයන්ට ෙමොනවාද කෙළේ කියා. විශ්වවිද්යාල තරුණයන් 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන යම් කිසි උද්ෙඝෝෂණයක් 
කරනෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග්ම එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා 
කියනවා,  ඡන්දයක් තිබුෙණ් නැත්නම් ඊට වඩා ෙහොඳට සලකනවා 
කියා. ෙමොකක්ද ඒෙක් ෙත්රුම? ඔබතුමන්ලා ඒක ගැනත් 
ෙපොඩ්ඩක් අවධානය ෙයොමු කරන්න. මා දන්නවා, ෙම්වා කියන 
ෙකොට ටිකක් රිෙදන බව. නමුත් ෙම්වා තමයි අෙප් තරුණයින්ෙග් 
අදහස්. තරුණයන්ෙග් අදහස් කියනෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඔබතුමන්ලාට අහෙගන ඉන්න බැරි නම් තරුණෙයෝ ෙවන කියා 
මාර්ගයකට යාවි. ඒක තමයි ෙවන්ෙන්.  ඔබතුමන්ලා හිතන්න එපා 
හැමදාම තරුණ තරුණයින් ඉවසා ෙගන ඉඳීවි කියා. ෙම් රෙට් 
සල්ලි ගසා කෑම්, වංචා කිරීම්, හරි පාලනයක් ෙගන යන්ෙන් 
නැතිව ෙද්ශපාලනීකරණය කරලා කටයුතු කිරීම්, මැරකම්, 
ෙහොරකම් ෙම් සියල්ලම කරන තුරු ෙම් රෙට් මිනිස්සු කට 
ඇරෙගන බලාෙගන ඉන්න ඕනෑයි කියන එකද ඔබතුමන්ලාෙග් 
චින්තනය. ඒකයි මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඡන්දයක් එනවා ෙන්. ෙහොඳ අෙප්ක්ෂකයකු දමන්න.  
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
හරි, හරි. අපි දමන්නම්. ෙමොකක්ද ඔය තරම් තිෙබන 

කැක්කුම?  ඔබතුමන්ලාට ෙහොඳ අෙප්ක්ෂකයකු ඉන්නවා නම්,  
දැන් තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා නම් එතුමාට තරග කරන්න පුළුවන් 
කියා ඔබතුමන්ලාෙග් වැෙඩ් කර ෙගන යන්න ෙකෝ. අපි අෙප් 
වැෙඩ් හරියට කර ගන්නම්. ඔබතුමන්ලාට අඩු තරමින් 
ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් සිටින ජාතික ෙහළ උරුමයවත්  stage 
එකට ෙගෙනන්න බැහැ.  ඒකයි පශ්නය. අද ජාතික ෙහළ උරුමය 
ඔබතුමන ්ලාෙග් ෙව්දිකාවට ෙගෙනන්න බැහැ. මහ ෙලොකු 
සන්ධානයක් ගැන කථා කරනවා. ඊෙය් අපිත් සමඟ ෙව්දිකාවට 
නැග්ගා.    

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
කවුද? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ජාතික ෙහළ උරුමය. ෙවන  කවුද? ඒකවත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ 

නිසා එෙහම නැතැයි කියා ඔබතුමන්ලා හිතන්න එපා. ෙමම 
කියාකලාපය අනුමත කරන්ෙන් නැති මැති ඇමතිවරු ෙම් ආණ්ඩුව 
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ඇතුෙළත් ඉන්නවා, විවිධ පක්ෂත් තිෙබනවා. ඒ අයත් ඉදිරිෙය්දී 
තීන්දුවක් ගනීවි. ඒක තමයි අපි කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලාට අත් වන 
ඉරණම ෙමොකක්ද කියා ෙපොඩ්ඩක් බලාෙගන ඉන්න කියා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමතුමන්ලා එක වතාවක් 
විදුහල්පතිවරුන්ට military uniforms ඇන්දුවා, salute ගහගත්තා. 
ෙමොකක්ද ෙම් අධ්යාපනයට ඔබතුමන්ලා  කරන්න ගිෙය්. 
ඔබතුමන්ලාට මතකයි ෙන්. විදුහල්පතිවරුන්ට military uniform 
එක අන්දවලා, salute ගහලා යුද මානසිකත්වයක් තමයි අෙප් 
තරුණ තරුණියන්ට ඇති කෙළේ. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Cadeting කරනෙකොට ඒ uniform එක අඳින්න ඕනෑ තමයි. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Cadeting කර ෙනෙමයි ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? 

[බාධා කිරීමක්] ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා මට බාධා කරනවා. 
මම කියනවා, ගිය සුමාෙනත් ඔබතුමන්ලා නායකත්ව පුහුණුව 
ෙදන්න ගිහින් සරසවි සිසුවියකෙග් ෙකොන්ද කැඩිලා තිෙබන බව. 
ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් පමිතිය ගරු සභාපතිතුමනි? ෙම්වා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමත කර තිෙබනවාද? 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ පිළිබඳව උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

පකාශයක් කළා. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ළමයින්ට සිද්ධ වන ෙද්වල් ඔවුන්ෙග් 

මුළු ජීවිත කාලයටම බලපානවා. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
කවුද ඒවා කරන්ෙන්? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔබතුමන්ලා ෙන් කරන්ෙන්. අපි ෙනොෙවයි ෙම්වා කරන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම්වා කරන්ෙන් කවුද? [බාධා කිරීමක්] ෙම්වා 
නවත්වන්න බැරි නම් රජයක් ෙමොකටද? ෙම්වා නවත්වන්න 
ඔබතුමන්ලාට කිසිම පතිපත්තියක් නැහැ. ෙම්වා නිසි පමිතියකින් 
කරන්න ඔබතුමන්ලාට පතිපත්තියක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් 
නැහැ ෙකොෙහේද යන්ෙන් කියා. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා එක දවසකට ෙම් රෙට් එක් ශිෂ්යෙයකුට වියදම් 
කරන්ෙන් රුපියල් 33යි. ෙම්ක අහගන්න. ෙම් ජනාධිපතිතුමා පත් 
වුණාට පස්ෙසේ අධ්යාපනය කප්පාදු කර තිෙබනවා. දැන් 
ෙවනෙකොට දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.6යි ෙවන් 
කරන්ෙන්. අෙනක් රටවල් සමඟ සංසන්දනය කර බලන්න. ඒක 
තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් ඉතිහාසය. 

ඔබතුමන්ලා අධ්යාපනය අමතක කර, ඔබතුමන්ලා ෙසෞඛ්ය 
අමතක කර, ඔබතුමන්ලා රැකියා උත්පාදනය අමතක කර, අද 
දූෂණ, වංචා, ෙහොර මැරකම් කරෙගන තමයි ඉදිරියට යන්න 
හදන්ෙන්. ඒක ෙම් රෙට් තරුණ තරුණිෙයෝ අනුමත කරන්ෙන් 

නැහැ. ඒක තමයි අපට ෙම්ෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. ඒක නිසා 
තමයි ෙම් රෙට් තරුණ තරුණිෙයෝ ෙම් රට අත හැරලා යන්ෙන්. 
නැත්නම් ෙමොනවාටද පවුල්වලින් ෙවන් ෙවලා, ෙම් තරම් ලස්සන 
රටක් දමා ෙවන රටවලට ගිහින් වැඩ කරන්ෙන්? එෙහම වැඩ 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් වැඩ කරන්න බැරි නිසයි. එෙහම නැතුව 
නිකම් ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම මම කනගාටු 
ෙවනවා රජෙය් සමහර මන්තීවරුන්ට ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න බැරි 
වුණු එක ගැන. ෙමොකද, පශ්නයක් තිෙබනවා කියා ඇත්තටම 
අපට ෙත්රුම් ගන්න බැරි නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී, ඒකට 
විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. පශ්නය ෙත්රුම් 
ගන්න බැරි නම් ඒකට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මම 
ෙකොෙහේවත් තිබුණු සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙනොෙවයි ෙගනාෙව්. 
ඇත්තටම ෙම් රෙට්, ෙම් බිෙම් සිද්ධ වන ෙද්වල් තමයි අප ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න ඕනෑ. එෙහම කථා කරනෙකොට 
එතුමන්ලාට ඒවා අහෙගන ඉන්න බැරි නම්, ඒවාට බාධා කරනවා 
නම්, එතුමන්ලාෙග් ඔළු උඩින් ඒවා යනවා නම් එය ෙම් රටට මහා 
විනාශයක්. ඒක තමයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්ෙන්. මා හිතන 
විධියට ගරු ඇමතිතුමා ෙහොඳ ඇමතිතුෙමක්. ඒ පශ්න විසඳන්න 
එතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
[පූ.භා. 10.25] 

 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ්යාපන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர  - கல்வி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 
Education) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙයෞවනය කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් අද 

දිනයයි; වර්තමානයයි. මිලියන 20.5ක් පමණ වන ශී ලාංකික 
ජනගහනෙයන් සියයට 23ක් ෙහවත් මිලියන 4.4ක් පමණ වන 
අවුරුදු 15-29 අතර වයස් කාණ්ඩෙය් තරුණ තරුණියන්ෙග් 
අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ 
ෙපන්වීම යටෙත් ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්ය 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා ඇතුළු එම අමාත්යාංශෙය් 
සියලු නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ෙග් කැපවීම ෙබෙහවින් අගය 
කරමින් මම ෙම් කථාව ආරම්භ කරන්න කැමැතියි.  

අෙප් නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා තවම දන්ෙන් නැති 
වුණාට මම එතුමාට මතක් කරනවා, ශී ලංකා සමාජ සන්දර්භය 
තුළ ෙදමව්පියන්ෙගන් යැපුණු දරුෙවකු ෙයෞවනත්වය හරහා 
ස්වාධීන වැඩිහිටියකු ෙලසට පරිවර්තනය වීම සැලකිල්ලට 
ගනිමින් 2014 වර්ෂෙය් -ෙම් අවුරුද්ෙද්- අපි තරුණ පතිපත්තියක් 
එළි දක්වා තිෙබනවා කියන එක. තරුණයන්ෙග් හැකියා 
වර්ධනය, ඔවුන්ෙග් සහභාගිත්වය හා සමාජ ඒකාගතාව, ෙවනස් 
වීම් හා අභිෙයෝගවලට ඔෙරොත්තු දීම, ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් 
සංවර්ධනය කිරීම, පවුල් ඒකකය, ෙසෞඛ්ය හා යහ පැවැත්ෙම් 
වර්ධනය කියන ෙම් සියලු කරුණු දියුණු කිරීම සඳහා ඒවාට වග 
වන සියලු ආයතන ඒකාබද්ධ කිරීෙම් පෙව්ශයක් ඇති කර ෙම් 
ජාතික තරුණ පතිපත්තිය කියාවට නඟමින් මූලික වශෙයන් 
ඔවුන්ෙග් අරමුණු කියාත්මක කරන්න දැන් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් දක්වා කිසිම රජයකට එවැනි අරමුණක්, එවැනි 
පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වූ බව මා ෙම් සභාවට දන්වා 
තිෙබනවා. ඒ පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම පිණිස තරුණ 
සංවර්ධන ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවා පථම රැස්වීම පවත්වා 
තිෙබන බව මම සතුටින් ෙම් ගරු සභාවට දන්වන්න කැමැතියි. 
තරුණ සංවර්ධන ක්ෙෂේතය ජාත්යන්තර අද්දැකීම්වලින් ෙපෝෂණය 
කරමින් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය තරුණ සමුළුව හරහා තරුණ 
පකාශනය එළි දක්වා තිෙබනවා. තරුණ කවුන්සලය කියාත්මක 
කර තිෙබනවා. එහි ෙල්කම් කාර්යාලය හම්බන්ෙතොට ස්ථාපිත 
කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව, රටවල් 164ක සහභාගිත්වෙයන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආසියාෙව් පථම ෙලෝක තරුණ සමුළුව පවත්වා තරුණයන් පිළිබඳ 
ෙකොළඹ පකාශනය ඉදිරිපත් කිරීම හරහා අනාගතය දැක, දුරදිග 
බලා ෙලෝක තාරුණ්ය පිළිබඳ අෙප් ෙගෝලීය වගකීම පවා අප ඉෂ්ට 
කර තිෙබනවා කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.  තවද ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙලෝක නිපුණතා දිනයක් පකාශ කරවීම සඳහා 
අෙප් අමාත්යාංශය එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සමඟ මැදිහත් 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එකත් මම දැනුම් ෙදන්න කැමතියි. 
ජාත්යන්තර පුහුණු වැඩසටහන්, ෙයෞවන තිළිණ වැඩසටහන, 
ෙද්ශීය තරුණ හුවමාරු වැඩසටහන්, ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව, 
පජනන ෙසෞඛ්යය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් ආදියට අමතරව තරුණ 
මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අති දැවැන්ත වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් අපි ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් යටෙත් අලුත්ම පියවරක් 
හැටියට ශී ලංකා සාගර විශ්වවිද්යාලය පිහිටුවීෙම් පනත සම්මත 
කරලා, එහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම හරහා අෙප් දිවයින වටා 
ඉමක් ෙකොනක් නැතිව විහිෙදන සාගරෙය් සම්පත් අනාගත තරුණ 
පරපුරට උකහා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු සම්පාදනය කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සමස්ත රැකියා වියුක්තිය සියයට 4.1යි. 
සියයට 8ක් වූ ෙගෝලීය රැකියා වියුක්තියට වඩා අෙප් රෙට් රැකියා 
වියුක්තිය සියයට 50කින් අඩුයි කියන එක මම නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අප තරුණයින් 
කියලා පිළිගන්නා වයස අවුරුදු 15-29 අතර උගත් තරුණ 
ෙකොට්ඨාසය තුළ ශී ලංකාෙව් විරැකියාව සියයට 18.7ක් පමණ වන 
බව අපි පිළි ගන්නවා. එම නිසා ඒ තරුණ ෙසේවා වියුක්තිය අඩු කර 
දැමීම පිණිසත්, වාර්ෂිකව අවිධිමත් වැඩ ෙලෝකයට එකතු ෙවන 
140,000ක් පමණ වන නුපුහුණු ශම බලකාය සංවර්ධනය කිරීම 
හරහා අභිවෘද්ධිමත් තාරුණ්යයක්, දිළිඳුකෙමන් ෙතොර ජාතියක්, 
මැද මට්ටම ඉක්මවා ගිය ආර්ථිකයක් ඇති කර ගැනීම පිණිස 
නිපුණතා සංවර්ධන ක්ෙෂේතය ෙපරළිකාරී ෙලස දියුණු කිරීෙම් 
අනාගත වැඩ පිළිෙවළකට අෙප් අමාත්යාංශය ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා කියන එක මම සතුටින් දැනුම් ෙදන්න කැමතියි. ෙම් 
සඳහා පසු ගිය වසෙර් අපට ලැබුණු රුපියල් මිලියන 10,082ක 
පතිපාදන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රුපියල් මිලියන 12,500 දක්වා 
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් අරමුදල් භාවිත කරමින් ජාතික 
වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබන පමාණය වාර්ෂිකව ලක්ෂය දක්වා වැඩි 
කිරීමටත්,  අඩු ආදායම් ලාභී දරුවන් සඳහා ශිෂ්යත්ව 50,000ක් 
වාර්ෂිකව පදානය කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි ඔවුන් අතරින් 
ෙතෝරාගත් සිසුන් සඳහා රුපියල් 3,000ක මාසික ශිෂ්යත්ව ලබා 
දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම NVQ 5 මට්ටම ඉක්මවා 
වෘත්තීය අධ්යාපනය හදාරන - NVQ 7, B.Tech උපාධිය, දක්වා 
ගමන් කරන- වෘත්තීය ෙව්දීන් සංඛ්යාව වැඩි කිරීම සඳහා 
විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් ෙනොවන උසස් ෙපළ සමත් තරුණ 
තරුණියන් 50,000ක් ගාමීය පළාත්වල තාක්ෂණික සහායකයින් 
ෙලස බඳවා ෙගන මාස 6ක පුහුණුවකට ඔවුන් ෙයොමු කරලා,  
පුහුණු කාල සීමාව තුළ පවා ඔවුන්ට රුපියල් 8,000ක මාසික 
දීමනාවක් ලබා දීම හා පුහුණුෙවන් පසු ඔවුන් ස්ථිර ෙසේවයකට 
ඇතුළත් කිරීමට අපි කටයුතු සැලසුම් කරලා තිෙයනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවල තරුණ සිසුන් 163,369ක් සඳහා අපි පුහුණුව ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි. එයින් 113,581කට ජාතික 
වෘත්තීය සුදුසුකම් - NVQ - සහතික පත් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
NVQ 1 සිට 4 මට්ටම්වලට විෂය මාලා 125ක්, NVQ 5, 6 
මට්ටම්වලට විෂය මාලා 42ක්, NVQ 7 සඳහා -B.Tech උපාධිය 
සඳහා- විෂය මාලා 7ක් ෙම් වන විට අපි සංවර්ධනය කරලා 
අවසානයි.  

අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ දැෙවමින් තිබුණු යුද්ධෙයන් බැට කාපු 
තාරුණ්යයට ඒ යුද්ධය ඉවර ෙවලා වසර 4ක් තුළ අපි සංවර්ධන 
ව්යාපෘති හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් මැරුණු තරුණයන් 

ගැන, ඒ කාලෙය් තරුණයන් පීඩනයට පත් ෙවලා තිබුණු හැටි, 
තරුණයින්ට පාෙර් බැහැලා යන්න බැරි වුණු හැටි ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කෙළේ නැහැ. වසර 4ක් වැනි ෙකටි 
කාලයක් තුළ ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය හරහා අපි ෙම් තබා තිෙබන  පියවර සෑෙහන්ෙන් 
නැහැයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේට හිතට එකඟව කියන්න පුළුවන්ද? 

ෙම් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් වන විට වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා 
1,984ක් පතීතනය කරලා නව නිපුණතා සම්මත 87ක් අපි 
සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. වෘත්තීය 
අධ්යාපන මාවත හරහා තරුණ තරුණියන් උපාධිය මට්ටමට 
ඔසවා තැබීෙම් ව්යායාමය ඇරඹුෙණ් UNIVOTEC එෙකන්. ඊට 
අනුබද්ධිත විශ්වවිද්යාල විද්යායතන 25ක් ඇති කිරීෙම් ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කරමින් ෙම් වන විට රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික 
සහසම්බන්ධතාෙවන් විශ්වවිද්යාල විද්යායතන තුනක් අපි ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙසෞඛ්යය අධ්යයන විශ්වවිද්යාලය, 
ජයවර්ධනපුර ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල විද්යායතනය සහ 
මඩකලපුව විශ්වවිද්යාල විද්යායතනය ආරම්භ කර දැනටමත් එහි 
ඉගැන්වීෙම් කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. අමාත්යාංශය මඟින් 
පමණක් ස්ථාපිත කළ යුතු විශ්වවිද්යාල විද්යායතන 20න් ෙම් වන 
විට රත්මලාන, අනුරාධපුරය, මාතර, යාපනය, කුලියාපිටිය කියන 
තැන්වල විශ්වවිද්යාල විද්යායතනවල 2015 ජනවාරි සිට පාඨමාලා 
ආරම්භ කිරීමට අපි කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, අපි විශාල මුදලක් වැය 
කර ඉදි කරන NSBM හරිත විශ්වවිද්යාලෙය් වැඩ කටයුතු 2015 
අවසානෙය් නිම කිරීමට නියමිතයි. අනාගතෙය්දී උපාධිධාරින් 
20,000කට ආසන්න සංඛ්යාවකට ඒ ආයතනය මඟින් ඉගැන්වීෙම් 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් වනවා කියන එක මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කියන 
විධියට සාමාන්ය අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් තිබුණු රැකියා විරහිත 
තත්ත්වය, අධික රැකියා විරහිතභාවය තිෙබන්ෙන් උගත් තරුණ 
තරුණියන් ඇතුෙළේ. ඔවුන්ෙග් උගත්කම ඇතුෙළේ රැකියා පුහුණුව, 
රැකියා සූදානම් වීම, රැකියා ආකල්ප නැතිවීම කියන 
ෛසද්ධාන්තිකවාදෙයන් ඔළුව උදුම්මවා ගත් තරුණ තරුණියන් 
පිරිසක් පමණක් බිහිවීම තමයි තිබුණු පශ්නය. ඒක ඉතා නිවැරදිව 
හඳුනා ගත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත් 
සාමාන්ය පාසල් පද්ධතිය තුළට තාක්ෂණ අධ්යාපනය හා වෘත්තීය 
පුහුණුව අපි හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව උසස් ෙපළ 
තාක්ෂණ විෂය ධාරාව උගන්වන්න ෙතෝරා ගත් පාසල් 
ෙදසියපනෙහේ එම විෂය ධාරාව ඉගැන්වීමට ආධාර කිරීම පිණිස 
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් 
උපෙද්ශකවරු 448ක් සපයනවා. ඒ වාෙග්ම එම පාසල් දරුවන් 
පුහුණු කිරීෙම් කටයුතු සඳහා අෙප් පුහුණු කිරීම් ආයතනවල ඉඩ 
කඩ සලසා දීම හරහා අප ෙම් ජාතික කර්තව්යයට දායක ෙවනවා. 
ෙම් කටයුත්ත තුළින් අනාගතෙය්දී ෙම් උගත් තරුණ 
තරුණියන්ෙග් රැකියා වියුක්තිය ඉවත්  කරලා, ඔවුන් රැකියා 
මානසිකත්වයට ඇතුළත් කරන්න අපට හැකියාවක් ලැෙබනවා. 
ඔවුන්ට කර්මාන්ත පුහුණුව ලබා දීම තුළින්, අනාගතෙය් දෑත 
ෙදපය පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන් තරුණ පරපුරක් ෙමම 
වැඩ පිළිෙවළ හරහා බිහි වන බව ෙම් අවස්ථාෙව් මා දැනුම් 
ෙදන්න කැමැතියි.   

ගරු සභාපතිතුමනි, යුද්ධය නිසා කාන්තාරයක් බවට පත් වුණු 
උතුෙර්, මන්නාරම දිස්තික්කෙය් UNICEF ආධාර යටෙත් නව 
කාර්මික විද්යාලයක් ඉදි කර තිෙබනවා. ජර්මන් ආධාර යටෙත් 
කිලිෙනොච්චිෙය් නව අංග සම්පූර්ණ පුහුණු මධ්යස්ථානයක් හා ඒ 
පුහුණු මධ්යස්ථානය ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා ඒ වෙට්ට තවත් 
වෘත්තිය පුහුණු මධ්යස්ථාන 7ක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කිරීම 
තුළින්, යුද්ධෙයන් බැට කෑ උතුරු පෙද්ශෙය් තරුණ තරුණියන්ට  
වුවමනා වූ මානසික සහනය ලබා ගැනීමට අවකාශ සැලෙසනවා.  
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සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි.   

නව නිර්මාණ  හා නිෂ්පාදන  දිරිගැන්වීම පිණිස "Touch Your 
Future" තරගාවලිය හා අධ්යාපනික පදර්ශනය ආරම්භ කරලා අප 
වාර්ෂිකව තරුණ තරුණියන් දිරිමත් කරනවා. නිපුණතා 
ක්ෙෂේතෙය් තාරුණ්යය දිරිගැන්වීම සඳහා පථම වරට අප නිපුණතා 
දිනය  පකාශයට කරලා එය සමරනු ලැබුවා, ගරු සභාපතිතුමනි.  
අපට ෙම් ෙද්වල් ෙමොෙහොතකින් ෙම් බිෙම් පැළ කරන්න බැරි 
වුණාට, අප ඒ ෙද්වල්වල බීජ වපුරලා තිෙබනවා. තව අවුරුදු 
කීපයකින් අෙප් තරුණ පරපුරට ඒවාෙය් පතිඵල ෙනළා ගන්නට 
පුළුවන් ෙව්වි. ඔවුන්ට සමෘද්ධිමත් අනාගතයක් උදා වන බව 
පැහැදිලියි කියන කාරණයත් පකාශ කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[ .ப. 10.36] 
 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இைளஞர் அ வல்கள், 

திறன் அபிவி த்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான 
கு நிைல விவாதத்தில் உைரயாற் வைதயிட்  மிகுந்த 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உலக சனத்ெதாைகயி்ேல 1.2 
மில் யன் இைளஞர்கள் உள்ளனர். ஆசியாக் 
கண்டத்திேலதான் உலகின் 65 சத தமான இைளஞர்கள் 
இ க்கின்றனர். 2001ஆம் ஆண்  ள்ளிவிபரப்ப  
இலங்ைகயின் 18 மாவட்டங்களில் 3.2 மில் யன் 
இைளஞர்கள் இ க்கின்றனர். நாைளய தைலவர்களாக 
விளங்க ள்ள எம  இைளஞர்கள்தான் நாட் ன் 

ெக ம்பாக இ க்கின்றனர். அவர்கைள நற்பண்  
ெகாண்டவர்களாக உ வாக்குவ ம் அவர்களிைடேய 
மைறந் ள்ள திறன்கைள ெவளிக்ெகாணரச் ெசய்வ ம் 
அவர்கைளச் சர்வ சக்திமிக்க இைளஞர் ச தாயமாக 
உ வாக்குவ ம் நம் எல்ேலாாின ம் கடைமயாக 
இ க்கின்ற .  

இன்  இைளஞர்கள் பலவித பாதிப் க்கைள எதிர்ேநாக்கி 
வ கின்றனர். ெதாழி ன்றி அைல ம் நிைல, ேபாைதப் 
ெபா க்கு அ ைமயாகும் நிைல மற் ம் மன விரக்தி எனப் 
பலதரப்பட்ட பாதிப் க்கைள அவர்கள் எதிர்ெகாண்  
வ கின்றார்கள். இதில் மாற்றம் அவசியம். இதற்காக 
இைளஞர் அ வல்கள், திறன் அபிவி த்தி அைமச்சு தன  
ெசயற்றிட்டங்கைள உாிய ைறயில் ஏற்பா ெசய்  வழிப் 
ப த் வ  மிக ம் க்கியமானதாகும். ேம ம், இவ்வைமச் 
சு லம் பல்கைலக்கழகக் கல் ாி ஏற்ப த்தப் 
பட் க்கின்ற . சம்பந்தப்பட்ட  ைறயில் பல்கைலக்கழக 
அ மதிைய ெபறத் தவறிய மாணவர்க க்கு ெபாறியியல் 
பட்டம் ெப ம் சந்தர்ப்பம் அங்கு கிைடக்கின்ற . 
அச்ெசயற்பாட் ைன வரேவற்கின்ேறாம்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, அம்பாைற மாவட்டத்தில் 
அைமக்கப்ப ம் பல்கைலக்கழகக் கல் ாி அம்பாைறயி ம், 
மட்டக்களப்  மாவட்ட பல்கைலக்கழகக் கல் ாி 

தற்கா கமாக காத்தான்கு யி ம், பின்னர் றிதிதன்ைனயி ம் 
அைமக்கப்படவி க்கிற . மட்டக்களப்  மாவட்ட 
பல்கைலக்கழகக் கல் ாி ச தி அேரபிய நிதி தவி டன் 
அைமக்கப்ப வதாக நான் அறிகின்ேறன். மட்டக்களப்  
மாவட்டப் பல்கைலக்கழக கல் ாிைய ம் அம்பாைற மாவட்ட 
பல்கைலக்கழக கல் ாிைய ம் அம்மாவட்டங்களின் 
எல்ைலப் றங்களில் ஏன் நி வ ேவண் ம்? ெபா வாக 
எல்ேலாரா ம் இலகுவாகச் ெசல்லக்கூ ய பகுதியில் 
அைமச்சர் அவர்கள் அவற்ைற நி வ ற்பட் ந்தால் 
நன்றாக இ ந்தி க்கும். இதனால் மட்டக்களப் , அம்பாைற 
மாவட்ட மாணவா்கள் ர இடங்க க்குச் ெசன்  கல்விையத் 
ெதாடரேவண் ள்ள . இவ்விடயம் சம்பந்தமாக அைமச்சர் 
அவர்கள் சிந்திக்கேவண் ெமன்  இவ்விடத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ெதாழில் ட்பக் 
கல் ாியில் கற்பவாக்ள் ேதசிய ெதாழில்சார் தைகைம - NVQ - 
மட்டம் 04 தைகைமையப் ெப கின்றனர். அவர்கள் ேம ம் 
ப த்  மட்டம் 05 இைனப் ெபறலாம். இேதேபான் , 
தற்ேபா  ஆரம்பிக்கப்பட் க்கும் 1,000 பாடசாைலகள் 
திட்டத்தின்கீழ் பாடசாைலகளில் ெதாழில் ட்பத் ைறப் பாடம் 
கற்பிக்கப்ப கின்ற . இவர்க க்கு NVQ - மட்டம் 03 
தைகைம வழங்கப்ப கின்ற . இவ்வி  பகுதி மாணவர்க ம் 
ேமலதிக கல்விைய பல்கைலக்கழகக் கல் ாியில் 
ெப கமாக, மாவட்டத்தின் எல்ைலயி ள்ள பகுதிக க்குச் 
ெசல்லேவண் ள்ளைத மீண் ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அவ்வா  ெசன்  ப த்தாேல இவர்களால் 
NVQ - மட்டம் 07 இைனப் ெபற ம். ஆகேவ, இந்த 
இரண்  மாவட்டங்களின் பல்ைலக்கழகக் கல் ாிகைள ம் 
அம்மாவட்டங்களின் மத்தியில் நி வ  
ெபா த்தமானெதன்பைத இங்கு ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, 1978 - 1996ஆம் 
ஆண் வைரயான காலப்பகுதியில் சம்மாந் ைற 
ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் பல தமிழ் மாணவர்க க்கு கல்வி 
கற்க வாய்ப்பளிக்கப்பட் ந்த . அதனால் அம்மாணவர்கள் 
இன்  சிறந்த கல்விமான்களாக உள்ளனர். அவ்வைகயில் 
அத்ெதாழில் ட்பக் கல் ாியின் அப்ேபாைதய தைலைமையப் 
பாராட் கின்ேறன். தற்ேபா  அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள 
சம்மாந் ைற மற் ம் அக்கைறப்பற்  ெதாழில் ட்பக் 
கல் ாிகளில் பாடெநறிக க்கு ஆட்ேசர்ப்  
நைடெப ம்ேபா  5 சத தமான தமிழ் மாணவர்க ம் 95 
சத தமான ஸ் ம் மாணவர்க ம் 
ெதாி ெசய்யப்ப கின்றனர். ஆனால், மட்டக்களப்பி ள்ள 
மஞ்சந்ெதா வாய் ெதாழில் ட்பக் கல் ாியில் 50 சத தமான 

ஸ் ம் மாணவர்க ம் 50 சத தமான தமிழ் மாணவர்க ம் 
பாடெநறிக க்குத் ெதாி  ெசய்யப்ப கின்றனர். ஏன், 
அம்பாைற மாவட்டத்தி ள்ள அவ்வி  ெதாழில் ட்பக் 
கல் ாிகளி ம் 5 சத தமான தமிழ் மாணவர்கள்  மட் ம் 
ெதாி ெசய்யப்பட ேவண் ம்? இ  நியாயமான ெசயற்பாடா? 
என இந்தச் சைபயிேல நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.   
 

ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
What is your point of Order, Hon. Member? 
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ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் பாரா மன்றம் 

வ வதற்கு ன்னர் இைளஞர் ேசைவ மன்ற 
உத்திேயாகத்தராகக் கடைமயாற்யி க்கின்றீர்கள் என்  
நிைனக்கின்ேறன்.  உங்க ைடய உைரயில் NVQ மட்டம் 
04தான் இப்ேபா  இ க்கின்றெதன்  ெசான்னீர்கள்.  
ஆனால், இந்த ைற வர  ெசல த்திட்டத்தில் NVQ மட்டம் - 
05இற்கும் பட்டம் ெப வதற்கான ஏற்பா கள் உள்ளடக்கப் 
பட் ள்ள  என்பைதச் சந்ேதாசமாகத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   
 

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

5, 6, 7 ஐ ம் கூடச் ெசான்ேனன்.  அைத ம் நீங்கள் 
ேகட் க்ெகாண் தான் இ ந்தீர்கள்!   

அம்பாைற மாவட்டத்தில் நாவிதன்ெவளி, 
ஆைலய ேவம் , காைரதீ , தி க்ேகாயில், கல் ைன தமிழ்ப் 
பிாி  ஆகிய பிரேதசங்கள் ெப ம்பா ம் தமிழ் மக்கள் வா ம் 
பகுதிகள்.  ெபாத் வில் சிறிதள  தமிழ் மக்கைளக் ெகாண் 

ள்ள . இவ்வா  இ க்கும்ேபா  எப்ப  5 தமான தமிழ் 
மாணவர்கைள இைணக்க ம்? ஆகேவ, திறன் 
அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்கள் இம் ன்  ெதாழில் ட்டபக் 
கல் ாிகளில் ஆட்ேசர்ப்  நைடெப ம்ேபா  அத்ெதாழில் ட் 
பக்கல் ாி அதிபர்கைளக்ெகாண்  ெதாி கைள ேமற் 
ெகாள்ளா  ெகா ம்பி ள்ள ெதாழிற்கல்விப் பயிற்சித் 
திைணக்களம் லம் ஆட்ேசர்ப்ைப ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், 
விேசடமாக மட்டக்களப்  மாவட்டத் ெதாழில் ட்பக் கல் ாி, 
சம்மாந் ைற ெதாழில் ட்பக் கல் ாி ஆகியவற்ைறத் 
தர யர்த் வதற்கும் அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்..   

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, இந்திய அரசாங்கத்தினால் 
ேதசிய ைகத்ெதாழில் அதிகாரசைபகள், VTC, VTA 
என்பவற் க்கு ஒ ெதாைக உபகரணங்க ம் பல மில் யன் 

பாய் ெப மதியான இயந்திரங்க ம் வாகனங்க ம் 
வழங்கப்பட்டன.  இைத இந்தியத் வேர வ ைகதந்  
வழங்கினார். இவ்வைகயில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
ஒந்தாச்சிமடம், தி ப்ப காமம், வந்தா ைல ேபான்ற 
ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்க க்கும் இைவ வழங்கப்பட்டன. 
ஆனால், இப்பயிற்சி நிைலயங்களி ந்  இந்தப் 
ெப மதிமிக்க உபகரணங்கள் இன்  ெவளிமாவட் 
டங்க க்குக் ெகாண் ெசல்லப்பட் ள்ளன. இதனால் 
இப்பகுதி மாணவர்கள் இங்கு பலவித சிரமங்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றனர்.  இ  எந்தவைகயில் நியாயமான ? 
இவ்விடயம் ெதாடர்பாக ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் கவனம் 
ெச த்தேவண் ெமன அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

உண்ைமயிேல ெகளரவ அைமச்சர் டலஸ் அழகப்ெப ம 
அவர்கள், பாடசாைலைய விட்  விலகிய மாணவர்கைள 
அதாவ  பல்கைலக்கழகம் ெசல்ல யாதவர்கைள 
ெபாறியியல் ைறயில் பட்டம்ெப ம் வைகயிலான 
ெசயற்றிட்டத்ைத உ வாக்கியி க்கின்றார்.  ெதாழில் ட்பக் 
கல் ாிகள், கல்வியியற் கல் ாிகள், பல்கைலக்கழகக் 
கல் ாிகள், ேதசிய ெதாழிற்பயிற்சி அதிகாரசைப, கிராமிய 
ைகத்ெதாழில் பயிற்சி நிைலயங்கள் ேபான்றவற்றில் பலவித 
பாடெநறிகைள ஆரம்பித்  மாணவர்க க்கு வழங்குகின்ற 

சிறந்த ெசயற்பாட்ைட ேமற்ெகாள்கின்றார்.  அந்தவைகயில் 
நான் அவைரப் பாராட் கின்ேறன்.  ஆனா ம் இன் ம் பல 
நடவ க்ைககைள அவர் இைளஞர்கள் சார்பாக ேமற்ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  இச்சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இங்கு விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் நாங்கள் 
கூ வ  ெபாய்ெயன்  கூ கின்றார். அவர் எைத விளங்கிக் 
கூறினாேரா ெதாியா .  நான் இங்ேக ெதளிவாகச் சில 
விடயங்கைளக் கூறிக்ெகாண் க்கின்ேறன். ஆகேவ, ஆ ம் 
தரப்பில் இ ப்பவர்கள் எதிர்த்தரப்பில் ெசால்லப்ப ம் 
விடயங்கைள அவதானிக்கேவண் ேம ஒழிய, எ த்தெதற் 
ெகல்லாம் ெபாய்ெயன்  கூறி எதிர்த்தரப்பில் ேபசப்ப வைத 
மடக்குவதாக இ ந்தால் இந்தப் பாரா மன்றத்தின் ெகளரவம் 
பாதிக்கப்ப வதாக இ க்கும். இங்கு சேகாதர உ ப்பினர் 
கூறிய ேபான்  நான் இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு 
வ வதற்கு ன்னர் இந்தத் ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் 
மன்றத்தில் 14 வ டங்கள்  இைளஞர் ேசைவ அதிகாாியாக 
இ ந்ேதன்.  அந்த ேநரத்தில் சிறந்த அதிகாாி என்ற 
பட்டத்ைதப் ெபற்ற டன், எனக்கு ேமாட்டார் வாகன ம் 
கூடப் பாிசாகக் கிைடத்த . அதைன எங்க ைடய அைமச்சர் 
அவர்க ம் அறிவார்.  எனேவ, ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் 
மன்றம் ெதாடர்பான விடயங்கள்பற்றி எனக்கு நன்கு ெதாி ம்.   

ேம ம், ேதசிய இைளஞா ் ேசைவகள் மன்றத்தின் 
மட்டக்களப் க் காாியாலயத் க்குக் கடந்த காலங்களில் 
கிைடத்த சில உதவிகள் ஷ்பிரேயாகம் ெசய்யப்பட்டைம 
ெதாடர்பாக நான் பல தடைவகள் அைமச்சர் அவர்களிடம் 
கூறியி க்கிேறன். ன்  நான் இேத சைபயிேல, ேதசிய 
இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத் க்கு இந்தியத் தரகம் ஒ  
ேப ந்ைதக் ெகா த்தெதன் ம்  அ  பின்னர் பாவிக்க 

யாதவா  உைடந்தநிைலயில் இ ப்பதால் அதைனத் 
தி த்தேவண் ெமன் ம் கூறியி ந்ேதன். அப்ேபா  
இங்கி ந்த ெகளரவ பிரதியைமச்சர் ஹிஸ் ல்லா அவர்கள்  
அ  ெபாய்ெயன் ம்  அவ்வா  ஒன் ம் இல்ைலெயன் ம் 
ெசான்னார். ஆனால், நான் மீண் ம் அைமச்சைர 
வ த்திேனன். அதன்பின்னர் அைமச்சு அதற்கான 
நடவ க்ைகயில் இறங்கிய . அதன்ப  அந்தப் ேப ந்ைதத் 
தி த்தி மீண் ம் ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றக் 
காாியாலயத்திடம் ெகா த்தி க்கின்றார்கள்.  

அேதேபான் தான் நான் மீண் ம் மீண் ம் ேகட்கின்ேறன் 
மட்டக்களப் த் ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் மன்ற மாவட்ட 
சம்ேமளனத் க்கு USAID என்ற அெமாிக்கத் ெதாண்டர் 
நி வனத்தினால் 50 இலட்சம் பாய் ெப மதியான 
இைசக்க விகள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், அந்த இைசக் 
க விகள் எங்ேகெயன்  இன்ன ம் கண் பி க்கப் 
படவில்ைல. அ  மாயமாக மைறந் விட்ட . இைளஞர் 
களிடம் அ  ைகயளிக்கப்படவில்ைல.  அதற்கான 
ஆவணங்க ம் காாியாலயத்தில் இல்ைல. இ  சார்பாக 
நடவ க்ைக எ க்குமா  அைமச்சர் அவர்கைள நான் பல 
தடைவகள் ேகட் க்கின்ேறன்; ஆேலாசைனக்கு க் 
கூட்டத்தி ம் ேகட் க்கின்ேறன். ஆகேவ, இ  சார்பான 
ஒ  விசாரைணைய நடத்தி அந்த 50 இலட்சம் பாய் 
ெப மதியான இைசக்க விகைள ம் அந்த இைளஞர்களிடம் 
மீண் ம் ெகா க்க ேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல 
வ த் கின்ேறன். ன்னர் இந்த இைசக்க விகள் 
வழங்கப்பட்டேபா  உதவிப் பணிப்பாளராக இ ந்தவர்தான் 
தற்ெபா  கிழக்கு மாகாண பணிப்பாளராக இ க்கின்றார். 
அவ க்கு 60 வய க்கு ேம ம் பதவி நீ ப் க் 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, அவைர நீங்கள் 
தீவிரமாக விசாாித்தால் உண்ைம ெவளிப்ப ம் என்பைத ம் 
நான் இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

1661 1662 
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மட்டக்களப்  மாவட்டக் காாியாலயம் தற்ேபா  ஒ  
வாடைகக் கட் டத்தில்தான் இயங்குகின்ற . தற்ேபா  
இந்தக் காாியாலயத் க்கான காணி ம் ெதாி ெசய் 
யப்பட் க்கின்ற . ஆனா ம் கல்ல க்கு அ காைமயி ள்ள 
ஓாிடத்தில் இ க்கின்ற, தற்ெபா  தகவல் ெதாழில் ட்பப் 
பயிற்சி சம்பந்தமான விடயங்கள் இடம்ெப கின்ற சி  
கட் டத்ைதப் ெபாிதாக அைமத் , வாடைகக் கட் டத்தில் 
இ க்கின்ற ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றக் 
காாியாலயத்ைத அங்கு மாற் வதன் லம் அந்த மன்றத் க்ேக 
உாித்தான ஒ  கட் டமாக்கித் த வதற்கு ஏற்பா  ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கைள 
அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, மட்டக்களப்பிேல 
க்கு யி ப்பில் ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத்தின்கீழ் 

இயங்குகின்ற ஒ  பயிற்சி நிைலயமான   5 ஏக்கர் காணியில் 
அைமந் ள்ள . அவ்வா  காணியி ந் ம் அங்ேக ேபாதிய 
கட் ட வசதிகள் இல்ைல. ஒன் கூடல் மண்டபம்கூட 
இல்ைல. இதனால் அங்கி க்கும் அந்தப் பயிற்சியாளர்கள் 
விேசடமான ஒன் கூடல் ஏ ம் நடத்த ேவண் யி ந்தால் 
அதன் அ கில் இ க்கின்ற கண்ணகி வித்தியாலயத் க்குச் 
ெசல்கின்றனர். எனேவ, அங்கு ஓர் ஒன் கூடல் மண்டபத்ைத 
ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேவைளயில் அங்கு பயிற்சியாளர்கேளா அல்ல  
பயிற் விப்பாளர்கேளா தங்கியி ந்  தங்கள் பயிற்சிகைள 
ேமற்ெகாள் கமாக வி தி வசதிகைள ம் ஏற்பா  ெசய்ய 
ேவண் ம்.  

அ தவிர, திய பயிற்சிெநறிகள் அங்கு உட் குத்தப்பட 
ேவண் ம். இப்ேபாைதய ந ன கத்தில் ேற ேயா 
பயன்ப த் வ  மிகக் குைறந் விட்ட . ஆனால், இன்  
அங்கு ேற ேயா தி த் தல், கணிணிப் பயிற்சி, ைதயல் 
பயிற்சி, அழகியற்கைலப் பயிற்சி ேபான்றைவதான் 
நைடெப கின்றன. அைதவிட அங்கு காலத் க்குத் 
ேதைவயான பயிற்சிகைள ம் அளிப்பதன் லம் அந்த 
இைளஞர்க க்கு எதிர்காலத்தில் சிறந்த ெதாழில்வாய்ப்ைபப் 
ெபற் க்ெகா க்க ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம். அந்த வைகயில் 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் காலத் க்ேகற்ற 
ெதாழிற்பயிற்சிகைள ெதாழிற்பயிற்சி நிைலயங்களில் 
நடத் வதற்கு ன்வ வார் என்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

அ த் , மட்டக்களப்  மாவட்டத்தின் வாகைர, வ ணதீ  
ஆகிய பிரேதசங்க க்கும் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் 
ஈச்சிலம்பற்  பிரேதசத் க்கும் ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் 
மன்றத் க்கான இைளஞர் ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கள் 
இல்ைல. ஆகேவ, அங்கு அவர்கள் விைரவில் நியமிக்கப்பட 
ேவண் ம். இைளஞர் பாரா மன்றத்தி ந்  ஓய் ெபற்ற 
இைளஞர்களி ந்  அவர்கைளத் ெதாி ெசய்  குறிப்பிட்ட 

ன்  பிரேதசங்க க்கும் அந்த உத்திேயாகத்தர்கைள 
நியமிக்க ன்வர ேவண் ெமன்  நான் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேதசிய இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றத்தின் கிழக்கு மாகாணக் காாியாலயம் 
அம்பாைறயில் இ ப்பதனால் தி ேகாணமைல மாவட்டத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் ஒ  மாவட்டத்ைதத்  தாண் , அதாவ  
மட்டக்களப்ைபத் தாண் , அம்பாைறக்குச் ெசல்ல 
ேவண் யி க்கின்ற . ஆகேவ, இதன் கிழக்கு மாகாணக் 
காாியாலயத்ைத மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நி வதற்கான 
ஏற்பா கைளச் ெசய்வதற்கு அைமச்சர் அவர்கள் ன்வர 
ேவண் ெமன் ம் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

ேம ம், இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத் க்குச் ெசாந்தமான 
காணிெயான்ைறப்பற்றிக் குறிப்பிட ேவண் ம். இதைன நான் 

ன் ம் ெசால் யி ந்ேதன். ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள் 

இைளஞர் விவகார அைமச்சராக ம் சாித்த ரத்வத்த அவர்கள் 
பணிப்பாளர் நாயகமாக ம் இ ந்தேவைளயிேல 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள கும் ப்பிட் ப் பகுதியில் 
888 ஏக்கர் காணி ேதசிய இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத் க்குச் 
ெசாந்தமாக இ ந்த . நான் இைளஞர் ேசைவ 
உத்திேயாகத்தராக இ க்கும்ேபா  அதைனப் பா காத்  
வந்ேதன். பிற்பா  நான் 2010ஆம் ஆண்  பாரா மன்றம் 
வந்தபின் அந்தக் காணி பங்கிடப்பட் க் ெகா க்கப் 
பட் விட்ட . தற்ெபா  நான் அறிந்ேதன், ேதசிய இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் உாிய இடத் க்கு 
ஒ  க தம் அ ப்பியி க்கின்றார், அதில் 50 ஏக்கைர மீண் ம் 
ெகா க்க ேவண் ம் ேகாாி என் .  
 

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

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தவிசாளர் அவர்கேள, ஒ  நிமிடம்!  

ஆகேவ, அந்த 50 ஏக்கைரயாவ  ெபற்  அதில் ஒ  சிறந்த 
பயிற்சி நிைலயத்ைத நி வி, அங்கு சிறந்த ெதாழிற் 
பயிற்சிகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேகட் க் 
ெகாள்வேதா , தற்ேபா  கச்ேசாியில் அைமந்தி க்கின்ற 
தி ேகாணமைல மாவட்டக் காாியாலயத்ைத இைளஞர்கள் 
வந் ெசல்லக்கூ ய வைகயில் அதற்ெகன்  தனியான ஒ  
கட் டத் க்கு மாற்றித்தர ேவண் ெமன் ம் ேகட் , என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 

 
[පූ.භා. 10.51] 

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලාංකීය අභිමානෙය් ෙපර 

ගමන්කරුවා වන්ෙන් තරුණයා. ඒ නිසාම ඒ ක්ෙෂේතය ෙකෙරහිත්, 
ඒ තරුණයන් පිළිබඳවත් වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ 
වාෙග්ම ඒ විෂය භාර අමාත්යතුමා හැටියට ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා පධාන අෙප් රෙට් තාරුණ්ය ශක්තිමත් 
කරන සියලුම පධානීන් ද විශාල කැප කිරීමකින් කටයුතු කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපිට අවශ්ය ෙවන්ෙන්, අෙප් රට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, අෙප් රට ඉල්ලන්ෙන් ෙහොඳ 
ෙපෞරුෂත්වයකින් ෙහබි තරුණෙයක්; නූතන ආර්ථිකයට සරිලන 
ශිල්පීය දැනුම ඇති තරුණෙයක්; ඒ වාෙග්ම නව තාක්ෂණ 
කමෙව්ද පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිෙබන තරුණෙයක්.  ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙසේවා නියුක්තියට සකීයව හා අඛණ්ඩව දායකත්වයක් 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් තරුණෙයක් අද රට ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා 
තමයි පරිපූර්ණ තරුණ ශම බල කායක් බිහි කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව, 
එෙසේ බිහි කරන්නා වාෙග්ම ජාතික සංවර්ධනයට සජීවී ෙලස 
දායකත්වය ෙදන තරුණ පජාවක් නිර්මාණය කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවෙළේ අද වර්තමාන රජය නිරත ෙවලා සිටින්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ෙවනුෙවන් ෙම් රජය විෙශේෂෙයන්ම 
වැඩ කටයුතු කර ෙගන යද්දී අද ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාව 
අතිවිශිෂ්ට කාර්ය භාරයක නිරත ෙවලා ඉන්නවා, මම කියපු ඒ 
මූලික අරමුණට තරුණයා ගැනීම සඳහා. අපි එය අගය කරන්න 
ඕනෑ.  ඒ වාෙග්ම ෙම් වෘත්තීය පුහුණු ලබා ෙදන්නට ගත්ත තීන්දුව 
මත, වෘත්තීය පුහුණු පිළිබඳව අපි ඉතිහාසෙය් කථා කර තිබුණත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ පිළිබඳව කම සැලසුම් හදලා තිබුණත්, පාෙයෝගිකව, නිශ්චිත 
විධියට අනාගත ඉලක්කයක් ඇතිව, වෘත්තීය පුහුණු සහතිකය 
තමන්ෙග් සහතික මිටියට එකතු කර ගන්නා තවත් කඩදාසියක් 
බවට පරිවර්තනය කර ගන්ෙන් නැතිව, සැබෑ වෘත්තීය පුහුණුව හා 
ඒ තුළින් අනාගතය ජයගහණය කළ හැකි, මම මුලින් කියපු ෙහොඳ 
ෙපෞරුෂත්වයක් ඇති තරුණෙයක් නිර්මාණය කරන්න අද 
හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. බලන්න, ඒ වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමොන තරම් දුරින් ඒ දිහා බලා 
තිෙබනවාද කියලා. අෙප් රෙට් තරුණ කටයුතු අමාත්යාංශ තිබුණා.  
හැබැයි ඒකට අලුතින් නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය එකතු 
කළා. ඒ කියන්ෙන් ඒ දරුවාෙග් නිපුණතාව, හැකියාව, 
නිර්මාණශීලිත්වය ඉදිරියට ගැනීෙම් අභිලාෂෙයන් ඒ අමාත්යාංශය 
හැදුවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අමාත්යාංශයට අෙප් රෙට් ඉන්න 
ෙද්ශපාලනඥයන්- මහජන නිෙයෝජිතයන්- අතරින්  නිර්මාණශීලීව 
හුඟාක් දුර බලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් නායකත්වයකුත් පත් 
කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමා  
කිව්ෙව් ෙමොනවාද? තරුණ තරුණියන්ෙග් විරැකියාව පිළිබඳ 
පශ්නය කිව්වා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ දත්ත සම්පූර්ණෙයන්ම 
වැරදියි. අපි තරුණ විරැකියාව පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ගැන විවාදයක් නැහැ. තරුණ විරැකියාව පිළිබඳව කථා කරනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළත් හදන්න ඕනෑ. ඒ 
ගැන විවාදයක් නැහැ. හැබැයි, අපි ඇත්ත කථා කරලා ඇත්ත තැන 
ඉදලා පටන් ගන්න ඕනෑ.  එතුමා කිව්වා වයස අවුරුදු 20 - 24 අතර 
තරුණ විරැකියාව සියයට 36යි කියලා. මම වගකීෙමන් කියනවා -
මම අභිෙයෝගයක් කරනවා- ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි කියලා. 
අෙප් රෙට්, වයස අවුරුදු 20 - 24 අතර තරුණ  විරැකියාව සියයට 
19.2යි. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 15-19 අතර, ඒ කියන්ෙන් පාසල් යන 
වයෙසේ - අධ්යාපනය ලබන වයෙසේ-  දරුවන්ෙග් විරැකියාව සියයට 
18.7යි. රැකියාවක් ලබා ගන්න වැඩිම අවධානය ෙයොමු වන -
අධ්යාපනය ලබලා; වෘත්තීය පුහුණුව ලබලා; අත් දැකීම් ලබලා; 
රාජ්ය ෙසේවයට ෙහෝ ශම බල කායට තරුණයින් ෙයොමු වන-  වයස 
වන්ෙන් අවුරුදු 25 - 29ත් අතර කාලයයි. ෙම් වයස් සීමාව තුළ 
අෙප් රෙට් තරුණ විරැකියාව කීයද? සියයට 7.5යි. සමස්ත තරුණ 
විරැකියාව ගත්තාම සියයට 12යි. ඒ නිසා විරැකියාව සියයට 36 
ෙනොෙවයි. අපි ඇත්ත කථා කරමු. පශ්නයට විසඳුම් ෙසොයමු. ඒ 
ගැන පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි,  සංඛ්යාෙල්ඛන විකෘති කරලා ඒ 
තුළින්  ෙද්ශපාලන වශෙයන් යම් වාසියක් ගන්න සූදානම් ෙවනවා 
නම් අපි ඒවා අනුමත කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක මතක් කර 
ෙදන්න කැමැතියි.  

රාජ්ය ෙසේවයට තරුණ තරුණියන් ගන්ෙන් නැහැ, ඒ                
අයට රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්ෙන් නැහැයි කිව්ව ගරු             
නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට මා කියන්න කැමැතියි, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම ආණ්ඩුව; තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විපක්ෂ 
නායකතුමා නායකත්වය දීලා පත් වුණු ආණ්ඩුව 2001-2004 
කාලෙය් තරුණ තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්න අවශ්ය 
පෙව්ශය හැදුෙව් ෙකොෙහොමද කියා. හැදුවා,  අංක16, 16/1 
චකෙල්ඛ නිකුත් කරලා රාජ්ය ෙසේවයට කිසිදු ෙකෙනක්                      
-තරුණෙයක්- බඳවා ගන්න බැරි වන විධියට. එෙසේ රාජ්ය ෙසේවයට 
කිසිවකුත් බඳවා ගත ෙනොහැකි ආකාරයට චකෙල්ඛයක් නිකුත් 
කළා  නම් ඒ තමුන්නාන්ෙසේ  ඉන්න පක්ෂෙය් නායකත්වය විසින් 
කළ ෙදයක්ය කියන එක අපි මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.   

අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද තරුණ ජනගහනෙයන් 
වැඩි පිරිසක් රාජ්ය ෙසේවය තුළ ඉන්නවා.  උපාධි සහතිකය, මරණ 
සහතිකයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු කාල වකවානුවක් තිබුණා. 
ඒක ෙවනස් කළා. උපාධිය ලබා ගත්තු අධ්යාපන කමෙව්දෙය්  

පශ්නයක් තිෙබනවා.  නමුත් ෙකෙසේ ෙහෝ පවතින අධ්යාපන කමය 
තුළ උපාධියක් ලබා ගත්තු තරුණයාට, තරුණියට  යන්න තැනක් 
නැතිව කඳුළු බිබී හිටපු කාලය, ලිප්ටන් වට රවුෙම්  හිටපු කාලය, 
කුරුණෑගල ඔර්ෙලෝසු කණුව ළඟ හිටපු කාලය ෙවනස් කරලා ඒ 
අයව අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන යන ගමනට - රාජ්ය ෙසේවයට - 
දායක කර  ගත්ෙත් ෙවන කවුරුවත් ෙනොව - මතක තබා ගන්න - 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ  මහතා පමණයි.  52,000කට 
පත්වීම් දුන්නා. ෙද්ශපාලන පක්ෂ දිහා බැලුෙව් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්දී කරපු කටයුතු ගැන මටත් 
උදාහරණ තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව කාලෙය්දී කුරුණෑගල  දිස්තික්කෙය් ලිඛිත විභාගෙයන් 
සහ පාෙයෝගික විභාගෙයන් පළමු ස්ථානයට ලකුණු ගත්තු මට 
පත්වීම ෙදන්ෙන් නැතිව ෙදවැනියාෙග් ඉඳලා පත්වීම් දුන්නා.  
එෙහමයි එදා ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් තරුණයා දිහා බැලුෙව්.  
බස් ටිකට් එෙක් තමයි පත්වීම ලියා දුන්ෙන්. ඒ කාල වකවානු 
ෙවනස් කරලා, අද  ගාම නිලධාරින් බඳවා ගනිද්දී, ඒ තරුණයන්ට 
මානසික වදයක් ෙවන්ෙන් නැතිව, අසහනයක්  ෙවන්න ෙදන්ෙන් 
නැතිව තරග විභාගෙය් ලකුණු අනුව ගාම නිලධාරින් හැටියට ඒ 
අයව බ ඳවා ගන්නවා. ලිපිකරුවන් 4,000ක් බඳවා ගත්තා. ඒ 
4,000  බඳවා ගත්ෙත් තරග විභාගයකිනුයි.  අද හැම අංශයකටම 
සෑහීමකට පත් ෙවන්න  පුළුවන් විධියට, විනිවිදභාවයකින් යුතුව   
තමයි ඒ සියලු අවස්ථාවන් ලබා ෙදන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා තාරුණ්යයට උදවු 
කරපු හැටි අපට ෙහොඳට මතකයි. 1988, 1989 කාලෙය්දී                      
- 60,000ක් බවට ලිඛිත සාක්ෂි තිබුණත් -  අෙප් රෙට් 125,000ක්  
ඝාතනය කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂෙයනුයි. ඒක අමතක කරන්න එපා. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියන්න කැමැතියි, ඒ අඳුරු කාලය  තුළ - පසු ගිය අවුරුදු 30 තුළ- 
වැඩිෙයන්ම දුක්  වින්ෙඳේ, අසරණ වුෙණ්, ජීවිත නැති කර ගත්ෙත් 
ෙම් රෙට් තරුණයන්ය කියන එක. එක පැත්තකින් එල්ටීටීඊ  
සංවිධානය නිසා. දැන් අෙප් ෙයෝෙහේස්වරන් මන්තීතුමා කථා කළා. 
අද තමුන්නාන්ෙසේ සතුටු ෙවන්න, ජාතික තරුණ ෙසේවා සභාෙව් 
හිටපු  නිලධාරිෙයක් හැටියට -  

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

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

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා මෙග් නම සඳහන් කරලා කිව්වා, 

මා ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළාය කියලා. මා කථාව 
පටන් ගන්න ඉස්ෙසල්ලාම ඇමතිතුමාටත් කිව්වා, UNDP 
ආයතනෙයන් පැවැත්වූ උත්සවයට එතුමාත්, මමත් සහභාගි වුණා, 
එහිදී ලබා ගත් වාර්තාවක ඇතුළත් සංඛ්යා ෙල්ඛන මා ඉදිරිපත් 
කරනවාය කියලා. එතුමාට ඒක ඉල්ලා අස්කර ගන්න කියන්න. 
ඒවාට ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛන කියා කියන්න බැහැ. මා කිව්වා, 
ෙමොනවාද මා ඒ ෙපොෙතන් උපුටා ගන්ෙන් කියලා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
"ෙබොරු" කියන වචනය ඉල්ලා අස්කර ගන්න.  

1665 1666 

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර  මහතා] 



2014 ෙනොවැම්බර් 13 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ඒ 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් කිව්ෙව්, අෙප් අමාත්යාංශය විසින් 
ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක් කියලායි. එය සම්පූර්ණෙයන් අසත්යයි, 
ගරු මන්තීතුමනි. UNDP ආයතනය විසින් ෙපෞද්ගලික 
සමීක්ෂකයින් කිහිප ෙදනකු ලවා කරපු සමීක්ෂණයක පතිඵලයක් 
විධියට පැවැත්වූ ඒ උත්සවයට ආරාධිතයින් ෙදෙදනකු විධියට 
ඔබතුමාත්, මමත් සහභාගි වුණා. අපට ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව 
තිෙබනවා. ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙවන් ලංකාෙව් ඕනෑම 
ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳව ඉතාම සාධාරණව, යුක්ති සහගතව කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ෙහොඳයි. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාට ෙවන් කර තිෙබන 

කාලය අවසානයි.  

ඊළඟට ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා.  

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මෙග් ෙවලාව අනික් මන්තීවරුන් ගත්තා. මට විනාඩියක් 

ෙදන්න.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ ෙවලාෙවන් පස්ෙසේ තමයි අනික් මන්තීවරුන් කාලය 

ගත්ෙත්.  

 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු සභාපතිතුමනි. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
දැන් බැහැ.  

ඊළඟට ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එතුමාට එක විනාඩියක් ෙදන්න. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු ශාන්ත 

බණ්ඩාර මන්තීතුමාට එක විනාඩියක් ෙදනවා. එතුමාෙගන් ඒ 
ෙවලාව අඩු කරනවා. 

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 
මා කිව්ෙව්, එල්ටීටීඊ සංවිධානය තරුණයන්, ළමයින් බෙලන් 

ෙගන ගිහින් එල්ටීටීඊ එකට බඳවා ෙගන ඔවුන්ව විනාශ කළ 
බවයි. ඒක නවත්වන්න ගිය අෙප් හමුදාෙව් ෙසබළුන් 
60,000කෙග්, 23,000කෙග් ජීවිත විනාශ වුණා, 27,000කෙග් අත 
පය අහිමි වුණා. සමස්ත තාරුණ්යෙය් බිලි පූජාව නවත්වා, ෙවන 
ෙමොනවා නැති වුණත් තරුණයන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කර දුන්ෙන් 
මහින්ද රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාය කියන එක අපි ෙම් 
සභාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. ෙබො ෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.01] 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම අද ෙම් රෙට් අනාගතය ෙගොඩ 

නඟන්ෙන් තරුණ යා. එම නිසා තමයි, අනාගත ආර්ථික 
සංවර්ධනයට සහ අධ්යාත්මික සමාජ සංවර්ධනයට තාරුණ්යය 
ඉතාම වැදගත් වන්ෙන්. නමුත් "තාරුණ්යයට ෙහටක්" කියපු 
ආණ්ඩුව පසු ගිය කාලෙය් රතුපස්වල වතුර ඉල්ලපු තරුණයන්ට 
කරපු ෙද් අපි දැක්කා. ඒ තරුණයන්ට අමානුෂික ෙලස ෙවඩි තබා 
ඔවුන්ව ඝාතනය කෙළේ තාරුණ්යයට ෙහටක් ෙගොඩ නඟන්න 
ෙවන්න ඇති. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා විශාම වැටුප් ෙපෝඩාව 
ෙගනැවිත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් තමන්ෙග් දහඩිය 
මහන්සිෙයන් හම්බ කරන ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙකොල්ල 
කන්න හදපු ෙවලාෙව් එයට විරුද්ධ වුණු ෙරොෙෂන් චානකට ෙවඩි 
තබා මරා දැම්ෙම් තාරුණ්යයට ෙහටක් ෙගොඩ නඟන්න තමයි. ඒ 
නිසා අරමුණ ඉතා පැහැදිලියි. අද ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් තරුණයා 
ගැන සුන්දර කථා කියනවා; සුන්දර වචන නිර්මාණය කරනවා. ඒ 
සඳහාම තමයි ඔය "තාරුණ්යයට ෙහටක්" කියන වචන අලුතින් 
ෙගනාෙව්. නමුත් අද අෙප් රෙට් තරුණයන් මුහුණ දී තිෙබන 
තත්ත්වය, ඒ තරුණයන්ෙග් සැබෑ පශ්න විසඳීම ෙකෙරහි ආණ්ඩුව 
දක්වන පතිචාරය අද ෙම් රෙට් තරුණයන්ට දැක බලා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි තරුණ තරුණියන් අද විශාල පීඩාවකට පත් 
ෙවලා, කම්පනයකට පත් ෙවලා ඉන්ෙන්; අනාගතය පිළිබඳ 
බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ වැටුණු, අනාගතය හරියාකාරව ෙගොඩ 
නඟාගන්න පුළුවන් ෙව්විද බැරි ෙව්විද කියන අනෙප්ක්ෂිත 
තත්ත්වයට පත් වූ තාරුණ්යයක් අද අෙප් රෙට් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අද ඔවුන්ට තමන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව 
නිශ්චිතභාවයක් නැහැ. තමන්ෙග් ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් 
සිට තමන්ට ජීවත් වීම සඳහා රැකියාවක්, තමන්ෙග් ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා කුමන ෙහෝ ආර්ථික කමෙව්දයක් 
සකස් කර ගන්න පුළුවන් ෙව්විද කියන විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා 
එතැන අවිනිශ්චිතතාවක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි, අද 
තාරුණ්යය ෙම් රෙට් වැඩිපුරම පීඩාවට පත් වූ ෙකොටසක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, තාරුණ්යෙය් පගතිය ෙවනුෙවන් තමයි, 
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
තිෙබන්ෙන්. එතුමන්ලා ෙයොදා ෙගන තිෙබන "වෘත්තීය පුහුණු" 
කියන වචනෙයන්ම කියැෙවන්ෙන් "තරුණයන්ට අනාගතෙය් යම් 
රැකියාවක් ලබා දීම සඳහා ඉඩ පස්ථා ඇති කිරීමට යම් යම් පුහුණු 
පාඨමාලා ෙගොඩ නැඟීම" කියන එකයි. නමුත් අද ඒ සඳහා තිෙබන 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවල, ගරු ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

යටෙත්ම තිෙබන වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් තත්ත්වය ගත්ෙතොත් 
ඉතාම කනගාටුදායකයි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණ අධිකාරිය දැන් අලුත් ෙසල්ලමක් 
පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද? අපි දන්නවා, ඕනෑම 
අමාත්යාංශයක, ඕනෑම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙසේවා සැපයීෙම්දී, 
භාණ්ඩ මිල දී ගැනීෙම්දී සාමාන්යෙයන් ඒ සම්බන්ධෙයන් නියමිත 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් තිෙබන බව. ඒ අනුව ෙටන්ඩර් කැඳවීෙමන් 
පස්ෙසේ තමයි, භාණ්ඩ මිල දී ගැනීම ෙහෝ වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම 
ෙහෝ ෙවනත් යම් කවර කටයුත්තක් ෙහෝ කළ යුතු වන්ෙන්. නමුත් 
ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ෙමයින් ගැලවිලා, ෙමයින් 
ලිස්සලා, ෙටන්ඩර් දමන්ෙන් නැතිව ෙවනත් සූදුවක් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒක තමයි VTA Holdings කියන ආයතනය පිහිටුවීම. 
VTA Holdings කියන ආයතනය ෙපෞද්ගලික සමාගමක් විධියට 
VTA  එකට අනුබද්ධව පිහිටුවා තිෙබනවා. සාමාන්ය නීතිය තමයි, 
එවැනි අධිකාරි යටෙත් සමාගමක් පටන් ගන්නවා නම් 
අනිවාර්යෙයන් කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වීම. නමුත් 
ඔබතුමන්ලා අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් යන කල්, ෙම් ආයතනය 
ලියා පදිංචි කරලා, ෙම් ආයතනෙය් වැඩ කටයුතු පටන් ෙගන 
සියලු ෙද්වල් කළා. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් අනුමැතියක් විතරයි ලබා 
ගත්ෙත්. කැබිනට් අනුමැතියක් ලබා ගත්ෙත් නැහැ. කැබිනට් 
අනුමැතියක් නැතිව ෙම් ආයතනයට කිසිදු මිල දී ගැනීමක්, කිසිදු 
ආකාරයක වාහන නඩත්තු කිරීමක් ෙහෝ කිසිදු කටයුත්තක් 
කරන්න නීත්යනුකූල බලයක් නැහැ. නමුත් අද ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙමෙසේ පිහිටුවපු VTA Holdings කියන ආයතනයට 
කිසිදු ෛනතික බලයක් නැතත්, නීත්යනුකූල බලයක් නැතත් ඒ 
ආයතනය තුළ පසු ගිය කාලය තුළ ඒ සියලු මිල දී ගැනීම් සහ 
වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම් ආදි සියල්ල සිද්ධ කළා.  

VTA Holdings ආයතනය පිහිටුවීෙම්දී එහි අරමුණු විධියට 
ෙබොෙහොම ලස්සන වචන දාලා සඳහන් කර තිෙබනවා, ආහාර 
සැපයුම් ෙසේවා, පුවත් පත් දැන්වීම් නිෙයෝජිත ආයතන කටයුතු, 
පවාහන අලුත්වැඩියා හා නඩත්තු කටයුතු, event management, 
ආරක්ෂක ෙසේවා සැපයීම, පවිතතා ෙසේවා සැපයීම, කාර්මික 
උපකරණ සැපයීම, ලිපි දව්ය සැපයීම, පරිගණක උපාංග සැපයීම, 
තාක්ෂණෙව්දය, උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම ආදිය. ෙමහිදී 
ෙබොෙහොම ලස්සන වචනෙයන් කියා තිබුෙණ් න්යායික පුහුණුව 
විතරක් තිෙබන එක මදි, පාෙයෝගික පුහුණුව ලබා දීම සඳහා 
ආයතනයක් අවශ්ය ෙවනවා, ඒ පාෙයෝගික පුහුණුව ලබා දීම සඳහා 
VTA Holdings ආයතනය ෙයොදා ගන්න අපට පුළුවන් කියලායි. 
හැබැයි,  පසු ගිය 2013-2014 කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ මාස හයක 
කාලයකදී ළමයින් හය ෙදනකුට තමයි පාෙයෝගික පුහුණුව ලබා 
ෙදන්න පහසුකම් සහ හැකියාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. අවුරුද්දකට 
ගත්තත් ළමයින් 12ෙදනායි. නමුත් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් 
න්යායික පුහුණුවට සම්බන්ධ වූ ළමයින් සංඛ්යාව අනුපිළිෙවළින් 
731ක් හා 172ක් වනවා. එනම්, ආධුනිකයන් 731ක් සහ 172ක් 
න්යායික පුහුණුව ලැබුවා. නමුත්  මාස හයක් ඇතුළත practical 
training එක ෙදන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් හය ෙදෙනකුට 
පමණයි. විශාල මුදලක් ෙයොදවලා ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් හදලා 
තිෙබනවා. ඒක හදන්න කිසිම නීත්යනුකූල බලයක් නැහැ. ඒකට 
සම්පූර්ණෙයන් ෙයොදවලා තිෙබන්ෙන් අධිකාරිෙය් සම්පත්. 
හැබැයි, ඒ ආයතනය සමාගම් පනෙත් ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවා 
ෙපෞද්ගලික සමාගමක් විධියට. VTA Holdings කියන ඒ 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙම් Managing Director විධියට හමුදාෙව් හිටපු 
ෙම්ජර් ෙකෙනක් වන රණසිංහ මහතා පත් කරලා තිෙබනවා. 
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමාත් හමුදාෙව් හිටපු කර්නල් 
ෙකෙනක් වන දර්ශන රත්නායක කියලා මහත්මෙයක්. 
ෙමතුමන්ලා ඔක්ෙකොම හමුදාෙව් ෙසේවය කරපු අය ෙන්? 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඉතින් ෙමොකද? 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ෙම් ඔක්ෙකොම හමුදාෙව් අය ෙන්. ඒකත් පශ්නයක් නැහැයි 

කියමු ෙකෝ අස්වර් මන්තීතුමාට අනුව. හමුදාෙව් හිටපු අයද නැද්ද 
කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. පශ්නය, ෙම්ක ෙහොර ආයතනයක් 
කියන එකයි; වංචා සහගත ආයතනයක් කියන එකයි. ෙම්ක තමයි 
ෙටන්ඩර් දාන්ෙන් නැතිව මිලදී ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරපු 
ආයතනය. ෙම්ක තමයි සූදුව. ෙම් සුන්දර වචනවලින්, ෙබොරු 
වචනවලින් ෙම්ක වහන්න බැහැ. ෙම් ආයතනය ආරම්භ කරපු 
කාලෙය් සිටම, කිසිදු කැබිනට් අනුමැතියක් ෙනොමැතිව, අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය මත කටයුතු කර තිෙබනවා. එෙහම 
කටයුතු කරන්න කිසිම බලයක් නැහැ. ඒක සම්පූර්ණෙයන් 
වැරැදියි. එෙහම කරලා මිලදී ගත්ත ඒවා විගණන පරීක්ෂණයකට 
භාජන ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සභාපතිවරයාට වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරිෙයන් double cab රථයක් දුන්නා. පසුව ෙමොකද වුෙණ්? 
ඒ පිළිබඳව කරන ලද විගණන පරීක්ෂණෙයන් පසුව ඒ double 
cab එක ආපහු ගන්න සිද්ධ වුණා. එතෙකොට ඒෙකන්ම ඔප්පු 
ෙවනවා, ඒකට නීත්යනුකූල බලයක් නැහැ කියලා. ෙම් ආයතනය 
දැන් පිහිටුවලා ෙමොකක්ද එතැන කරන්ෙන්? නීත්යනුකූල බලයක් 
නැතිව පිහිටවපු ෙමම ආයතනය, වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම්, 
වාහන මිලදී ගැනීම් සියල්ල දිගින් දිගටම සිදු කරමින් සිටිනවා.  

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. එම වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් 
කැන්ටිෙම් රුපියල් 100ට තිෙබන කෑම පැකට් එක අරෙගන 
රුපියල් 250කට බිල දාලා ෙම් ආධුනිකයන්ට ෙදනවා. ඔන්න 
හමුදාෙව් ෙම්ජර්වරෙයක් කරලා තිෙබන ෙද්. එතැන තමයි පශ්නය 
තිෙබන්ෙන්. කැන්ටිෙම් රුපියල් 100ට ගන්න කෑම පැකට් එකට 
VTA Holdings ආයතනෙය් බිල දාලා,  රුපියල් 250ක මුදලකට 
ලබා ෙදනවා. පහු ගිය ජූලි මාෙසේ 15 ෙවනිදා නිපුණතා දිනයක් 
තිබුණා. ඒෙකදි නාරාෙහේන්පිට දක්වා තරුණ තරුණියන් 
සම්බන්ධ කර ගත්ත පා ගමනක් තිබුණා. 

උෙද් පාන්දර 7.30ට කෑම ටික ෙදන්න බැරි වුණාම ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? කෑම පැකැට් 240ක් ගත්ෙත් එතැන තිබුණු ෙපෞද්ගලික 
කඩවලින්. ෙපෞද්ගලික කඩවලින් කෑම අරෙගන බිල දැම්ෙම් 
ෙකොෙහන් ගත්තා කියලාද? VTA Holdings කියන ෙම් 
ෙපෞද්ගලික සමාගෙමන් කෑම පැකැට් ගත්තාය කියලායි බිල 
දැම්ෙම්. නීති විෙරෝධී විධියට හදා ගත්ත ෙම් ආයතනය 
ආධුනිකයින්ට රුපියල් 100ට කෑම පැකැට් එක දීලා රුපියල් 
250ක බිලක් දානවා. විනිවිදභාවෙයන්  යුක්ත, පිරිසිදු, තාරුණ්යයට 
ෙහටක් ෙගොඩ නැඟීෙම් කමෙව්දය ෙම්කද? ෙමෙහම තාරුණ්යෙය් 
ෙහටක් ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන්ද? වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය 
කියන්ෙන් තරුණයින්ෙග් ෙහට දවස ෙගොඩ නැඟීම සඳහා තිෙබන 
පධාන ආයතනය. එතැන තමයි මූලස්ථානය. මූලස්ථානෙය් 
වෘත්තීය පුහුණුව ලබන ආධුනිකයින්ෙග් බත් පැකැට් එෙකනුත් 
ෙහොරා කනවා නම් රෙට් තාරුණ්යයට ෙහටක් ෙගොඩ නඟන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 100 කෑම 
පැකැට් එකට රුපියල් 250ක බිලක් දාලා, රුපියල් 150ක් ගසා 
කනවා නම් ෙම් රෙට් ලක්ෂ සංඛ්යාත ගණනක් වන තරුණයින්ෙග් 
අනාගතය ෙගොඩ නැඟීම කියන එක ෙබොරුවක්; විහිළුවක්; 
වංචාවක්. ඒ කාරණය තමයි ෙම්ෙකන් ඔප්පු ෙවන්ෙන්.  

ෙම් සමාගම ෙපෞද්ගලික සමාගමක් නම් උපකරණ, සියලු 
සම්පත්, මානව සම්පත් කියන ඒවාත් ඒ ෙපෞද්ගලික සමාගෙමන්ම 
සපයා ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් 
ෙසේවකයින්ම තමයි එතැනට වැඩ කරන්න දාලා තිෙබන්ෙන්. ඕනෑ 

1669 1670 

[ගරු විජිත ෙහේරත්  මහතා] 
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නම් මම ඒ අයෙග් නම් කියන්නම්. පඩි ෙගවන්ෙන් එෙහන්. 
ගම්වල සිටින තරුණ තරුණියන්ට වෘත්තීය පුහුණු කටයුතු සඳහා 
දිස්තික්කවල වෘත්තීය පුහුණු ශාඛාවලට ලබා දීලා තිබුණු 
computers, printers වැනි උපකරණ ටික තමයි ෙම්කට 
ෙගනාෙව්. ඒ උපකරණ ටිකත් අරෙගන තමයි ෙමතැන ෙම් 
ෙහොරකම කරන්ෙන්. ඉතා පැහැදිලිව ෙම් ආයතනය පසු ගිය 
දවස්වල වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම් පිළිබඳව ෙටන්ඩර්  ගත්තා. 
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් වාහන ෙමෙතක් කාලයක් ෙටන්ඩර් 
කැඳවලා අලුත්වැඩියා කළා. එක් එක් ගරාජවලින් ෙටන්ඩර් 
කැඳවලා අඩුම මිල සහිත ඒවාට දුන්නා. දැන් ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? ෙම් VTA Holdings කියන ආයතනය වාහනය 
ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ ගිහිල්ලා ෙකොෙහේ ෙහෝ ගරාජයකට දානවා. 
ගරාජෙයන් වාහනය හදාෙගන VTA Holdings කියන ආයතනෙය් 
නමින් බිල දමනවා. දැන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොන 
ආයතනෙය් බිල්ද? VTA Holdings කියන ආයතනෙය් බිල්. VTA 
Holdings කියන ආයතනය වාහන අලුත්වැඩියා කරලා නැහැ. 
වාහන අලුත්වැඩියා කරන්ෙන් වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ඇතුෙළේ. 
එහි පුරුදු වන, පුහුණු වන කාර්මිකයින් ඉන්නවා. ආධුනිකයින් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම උපෙද්ශකවරු ඉන්නවා. පුහුණු අය ඉන්නවා. 
ඒ අය ෙයොදා ෙගන තමයි ෙම් වාහන අලුත්වැඩියා කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. එකක් ෙදකක්, ෙපොඩ්ඩක් එෙහන් ෙමෙහන් කරනවා. හැබැයි 
මහා පරිමාණ වශෙයන්ම වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය දැන් වාහන 
අලුත්වැඩියා කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික ගරාජ්වලින්. ෙපෞද්ගලික 
ගරාජ්වලින් වාහන අලුත්වැඩියා කරලා VTA Holdings කියන 
ආයතනෙය් බිල ඉදිරිපත් කරලා මුදල් අධ්යක්ෂවරයා ලවා මුදල් 
අනුමත කරනවා. ඉතින් ෙම්කට තමයි ෙම් ආයතනය හදා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පත්තර දැන්වීම් පළ කරනවා. පුංචි පෙහේ 
පත්තර දැන්වීම් ෙනොෙවයි. ඉදිරිෙය්දී තිෙබන ජනාධිපතිවරණය 
නිසා ෙම් දවස්වල අපට එක එක අමාත්යාංශවල දැන්වීම් 
ෙපෙනනවා. හැම අමාත්යාංශයකම දැන්වීම් හැමදාම පත්තරවල 
තිෙබනවා ෙන්. ගම්වල ඉන්න අහිංසක තරුණ තරුණියන්ෙග් 
වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා අමාත්යාංශෙය් තිෙබන සල්ලි ටික වියදම් 
කරලා ජනාධිපතිවර ණය ෙවනුෙවන් දැන්වීම් පළ කරනවා. ඒ 
දැන්වීම් ඒ ආයතනවලට භාර ෙදන්ෙන් කවුද? ඒක කරන්ෙන්ත් 
ෙම් VTA Holdings කියන ආයතනය. එතැන commission එක 
ගන්ෙන්ත් ෙම් VTA Holdings කියන නීති විෙරෝධී ආයතනය. 
2013 ෙදසැම්බර් 18 වැනිදා තමයි ෙපෞද්ගලික සමාගමක් ෙලස 
ෙමය ලියාපදිංචි කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබා ගත්ෙත් 2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී. අවුරුද්දක් 
යනකල් ෙම් ආයතනෙය් කටයුතු සිද්ධ වුණා. ඒ කැබිනට් මණ්ඩල 
අනුමැතිෙය් තිෙබන වගන්තිවලත් ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, ෙම් 
ආයතනයට කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙමොනවාද, බැරි ෙද්වල් 
ෙමොනවාද කියලා. හැබැයි ඒ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණු 
ෙද්වල්වලට අමතරව කරන්න බලයක් නැති ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
දැනටමත් ෙම් ආයතනය කරලා ඉවරයි. මුලදී සල්ලිත් දැම්මා. 
2014 ජනවාරි මාසෙය්  අධිකාරිෙය් සල්ලි රුපියල් මිලියන ෙදකක් 
දැම්මා. පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසය ෙවනකල් ඒ සල්ලි නැවත 
පියවලාත් නැහැ. ෙමය ෙපෞද්ගලික සමාගමක්. අධිකාරිෙය් සල්ලි 
ෙපෞද්ගලික සමාගමකට ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා 
නීත්යනුකූල බලයක් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය් 
දැනට තිෙබන ආපන ශාලාව ෙම් VTA Holdings සමාගෙමන් 
පවත්වා ෙගන යන්ෙන් නැහැ කියලා තමයි කියන්ෙන්. හැබැයි පසු 
ගිය මාර්තු මාසෙය් ඉඳලා ඒ ආපන ශාලාෙව් ආදායෙමන් ශත 
පහක්වත් අධිකාරියට දීලා නැහැ. ඒ ආපන ශාලාෙව් ආදායම 
සම්පූර්ණෙයන් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් VTA Holdings කියන 
ආයතනයට. ෙම් ආපන ශාලාව පාලනය කරන්ෙන් ඒ 
ආයතනෙයන් ෙනොෙවයි නම්, ආදායම ඒ ආයතනයට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙකොන්තාත් පදනම යටෙත් තාවකාලිකව ඒ 
ආයතනයට බඳවා ගත් ෙසේවකෙයෝ ඒ ආපන ශාලාෙව් වැඩ 

කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එතැනින්ම ෙහොරය අහු ෙවනවා. ඒ නිසා 
ඉතා පැහැදිලියි ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආයතනය, අමාත්යාංශවල  
මිලදී ගැනීම්, ෙසේවා සැපයීම් සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවීෙම් සාමාන්ය 
කමෙව්දය අනුගමනය ෙනොකර, ඒ කමෙව්දෙයන් පිට පැනලා 
වගකීමක් නැතිව කටයුතු කරන්න,  සභාපතිවරයාෙග් ෙහෝ විවිධ 
අයෙග් ඕනෑ එපාකම්වලට අනුව පවත්වා ෙගන යන්න අටවපු 
ආයතනයක් බව. ඒ ආයතනයට  කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 2014 /15 
කියන අනුමතිය ලැෙබනවා. හැබැයි, ලැෙබන්ෙන්  සැප්තැම්බර් 
මාසෙය්යි. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් සිට ෙම් අවුරුද්ද දක්වා ෙම් 
ආයතනය හරහා විශාල  මිලදී ගැනීම් සිද්ධ වුණා. ඒවා පුංචි පෙහේ    
ඒවා ෙනොෙවයි. අලුත්වැඩියා කිරීම්  කටයුතු සිද්ධ කළා. හරියට 
ගත්ෙතොත් ඒ සියල්ල  නීති විෙරෝධී කටයුතු.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි,  මා ෙම්වා  ඉතා 
වගකිෙමන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ අවශ්ය කරන සියලු වාර්තා, 
ෙල්ඛන ඉතා  පැහැදිලිව මා සතුව තිෙබනවා. ඒ නාම ෙල්ඛන,  ඒ 
නිරීක්ෂණ සියල්ල  මා සතුව තිෙබනවා.  ෙම් කැබිනට් අනුමැතිෙය් 
ඉතා පැහැදිලිව කියනවා.  ෙමොකක් ද කියන්ෙන්? අමාත්ය මණ්ඩල 
සන්ෙද්ශ  අංක 15/ 2014 ට අනුව  1995 අංක 12 දරන  පනෙත් 
අංක 4.2.1 (ආ)  යටෙත් පැවරී ඇති බලතල පකාර ව රජයට ෙහෝ 
අමාත්යාංශයට ෙහෝ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියට අමතර වැය බරක් 
ෙහෝ ෙසේවක වගකීමක් ෙනොපැවෙරන පරිදි  ස්වාධීනව පවත්වා  
ෙගන යනු ලබන රජෙය් විගණකාධිපතිවරයාෙග් පරීක්ෂාවට  ලක් 
කළ හැකි ආයතනයක් වශෙයන්  ෙමම සමාගම ස්ථාපිත කිරීමට 
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය තිෙයනවා. අමාත්ය මණ්ඩල අනුමතිය 
තිෙබන්ෙන්  එෙහම. රජෙය් විගණකාධිපතිවරයා ට ෙම්ක 
විගණනය කිරීෙම්  අයිතිය තිෙබන්නට  ඕනෑ. අධිකාරියට  අමතර 
වැය බරක් ෙවන්න බැහැ. ෙසේවක වගකීමක්  පැවෙරන්නටත් 
බැහැ.  ඒකයි කැබිනට් තීන්දුව තිෙබන්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්  
අෙනක් ඇමතිවරු  අනුමතිය දී තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. හැබැයි, ෙම් 
ෙවන තුරු ෙම් VTA Holdings ආයතනය පවත්වාෙගන ගිහින් 
තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමද? නැහැ. සම්පූර්ණෙයන්ම වැය බර  
අධිකාරිෙය් වැය බර. අධිකාරිෙය් සම්පත්. අධිකාරිෙය් ෙසේවකෙයෝ. 
අධිකාරිෙය් double cab  එක. අධිකාරිෙය් computers  ටික. 
ෙපෞද්ගලික සමාගමක් පවත්වාෙගන යන්න, නඩත්තු  කරන්න  
ෙම්  රෙට් තරුණයන්ෙග් වෘත්තීය පුහුණුව  සඳහා තිෙබන  සල්ලි 
ටික  පටු ෙකොමිස ්සහ පටු ලාභ ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් ෙයොදවා 
තිෙබනවා. ඉතා පැහැදිලියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු සභාපතිතුමනි, පසු  ගිය දවස්වල ෙම් 
වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ආධුනිකයන් ට T-shirts   ලබා ෙදන්නට  
තීන්දුවක් අරෙගන තිබුණා. ඒකට Board  එෙක් ෙහෝ කැබිනට් 
එෙක් කිසිම අනුමතියක් තිබුෙණ් නැහැ. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
අනුමතියක්වත් නැහැ. හැබැයි, ඒ T-shirts වල ෙමොකක් ද 
තත්ත්වය? ළමයින්ෙගන් සල්ලි ගත්තා. ළමයින්ෙගන් රුපියල් 
600කට ආසන්න මුදලක් එකතු කළා. පාඨමාලාව පටන් 
ගන්නෙකොට ළමයින්ට ඒ T-shirts ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම දුන්ෙන්ත් 
නැහැ. හැබැයි, සල්ලි ටික ගත්තා.  කීප ෙදෙනකුට T-shirts 
ලැබුණා. T-shirts 25,000ක් ඇනවුම් කර තිබුණා. ඒවා ෙදනවා 
කිව්වා. හැබැයි, හරියටම ලැබුෙණ් T-shirts 9412යි. ඒ ටික 
ලැබුෙණත් පාඨමාලාව පටන් අර ෙගන ටික කාලයක් ගියාට 
පසුවයි. ඒ ලැබුණු T-shirtsවල තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ළමයින් ඒවා 
ඇන්ඳාට පස්ෙසේ සායම යනවා. ළමයින්ෙග් සායම ෙනොෙවයි, T-
shirt එෙක් සායම යන්ෙන්. T-shirt එෙක් සායම යන්ෙන්, 
අකමවත් කමෙව්දයට මිලදී ගැනීම් කළ නිසයි. සාමාන්යෙයන් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානිෙයක්වත් තාක්ෂණික කමිටුව පත් කිරීෙම්දී 
මැදිහත් ෙවනවා. එෙහම කරලාත් නැහැ. සාමාන්ය T-shirts 
25,000ක් ගන්නවාය කියා තරුණයන්ෙගන් රුපියල් හයසියය 
ගණෙන් එකතු කර ගත්ත සල්ලි ටික, පාඨමාලාෙව් බාගයක් 
ගියාට පස්ෙසේ T-shirts 9000කට ආසන්න පමාණයක් දීලා. එෙහම 
ලබා දුන්නු T-shirtsවලත් සායම යනවා නම් ෙකොෙහොමද, 
"තාරුණ්යෙය් ෙහට" ෙගොඩ නඟන්ෙන්? ෙකොෙහොමද 
තරුණයන්ෙග් වෘත්තීය පුහුණුව වචනෙය් පරිසමාප්තාර්ථෙයන්ම 
ඉෂ්ට කරන්ෙන්?   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ සඳහා ෙටන්ඩරයක් තිෙබනවා. ඒ ෙටන්ඩරෙය් ඉතා 
පැහැදිලිව තිෙබනවා, 2013 වර්ෂෙය් මාර්තු 18 ෙවනි දින ෙපරවරු 
10.30ට කලින් ෙම් ෙටන්ඩරය ලබා ගත යුතුයි කියා. මම දැන් 
කියනවා, පුළුවන් නම් බලන්න කියා. ෙටන්ඩරෙය් ෙපරවරු 10.30 
කියා ෙව්ලාව සඳහන් වී තිබුණාට, ලබා දීලා තිෙබන ෙටන්ඩරෙය් 
ෙව්ලාවක් සඳහන් කර නැහැ; අද ෙවන කල් ෙව්ලාව සඳහන් 
කරලාත් නැහැ. ඒ නිසා, ෙම් T-shirts ලබා දීම පිටු පස 
තිෙබන්ෙන් ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙහොරකමක්; වංචාවක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අහංගම ෙහෝටල් පාසල ගැන කියනවා.  
අහංගම ෙහෝටල් පාසල කියන්ෙන් ෙහෝටල් ක්ෙෂේතය සඳහා 
තරුණයන් පුහුණු කරන ආයතනය. නමුත් ෙම් විගණන වාර්තාෙව් 
ඒ ගැන ඉතා පැහැදිලිව  තිෙබනවා. එහි ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
"2014 වර්ෂය ෙවනුෙවන් සකස් කරන ලද පුහුණු සැලැස්මට ෙමම 
පාසල ඇතුළත්ව ෙනොතිබුණි.  ඒ අනුව 2014 වර්ෂෙය්දී කිසිදු 
පාඨමාලාවකට සිසුන් බඳවා ෙගන ෙනොතිබුණු නමුත්, 2014 ජූලි 
මස 25 දින වන විටත් ෙමම ෙහෝටල් පාසෙල් කිසිදු අලුත්වැඩියා 
කටයුත්තක් ද ආරම්භ කර ෙනොතිබුණි"  කියා. 

දැන් කියනවා, අහංගම වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන ෙහෝටල් 
පාසලක් සම්බන්ධව. හැබැයි, ඒ ආයතනෙයන් එක් අෙයක්වත් 
පුහුණු කරන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකක්ද ෙම්? ෙම් වෘත්තීය පුහුණු 
පාඨමාලාව ගැන තිෙබනවා, මිලියන ෙමච්චරක් සල්ලි වියදම් 
කරනවා; අය වැය වාර්තාෙවන් ෙමච්චර ෙවන් කළා කියා. හැබැයි, 
ඇත්ත පතිඵලය පසු ගිය මාස හයට එක ළමෙයක්වත් පුහුණු කර 
නැහැ. ෙමොකක්ද එතැන තත්ත්වය?  

ඊළඟට, ෙකොග්ගල ඇඟලුම් පාසල ගනිමු. එතැන ෙමොකක්ද 
තත්ත්වය? ෙකොග්ගල ඇඟලුම් පාසලට ගිෙයොත් එතැන 
ෙපෞද්ගලික සමාගමක් දැක ගන්නට පුළුවන්. එතැන Aitken 
Spence  නමැති ඇඟලුම් සමාගෙම් ළමයින් ටිකක් වැඩ කරනවා. 
එතැන වෘත්තීය පුහුණුව ලබන්න ආධුනිකයින් නැහැ. එහි සමහර 
ළමයින් ඒ ෙපෞද්ගලික ආයතනෙයන් රුපියල් 14,000ක වැටුපක් 
ගන්නවා. ඒ ආයතනෙයන් ෙකෙරන්ෙන් වෘත්තීය පුහුණු 
කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. ඒ ආයතනෙයන් ෙකෙරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයක කටයුත්තක්. ඒක එෙහම සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එතෙකොට ඒ ඇඟලුම් පාසෙල් ඇත්ත පරමාර්ථය 
ගැන ෙමතැන කියා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඇත්ත පරමාර්ථය 
ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, "ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් ආධුනිකයන් පුරුදු 
පුහුණු කිරීෙම් ආයතනයක්" කියා. නමුත් ෙමතැන අද සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ඒක ෙපෞද්ගලික ආයතනයකට දීලා 
එතැන නඩත්තු කර තිෙබනවා. ඒ ආයතනෙය් වැඩ කරන 
supervisorලාත් ඉන්නවා. ඒ නිසා නිකම් නමට ෙකොග්ගල 
ඇඟලුම් කම්හල කිව්වාට වැඩක් නැහැ. ඉතා පැහැදිලිව අලුෙතන් 
බැඳුණු ෙසේවිකාවන්ම කියනවා, එම ෙපෞද්ගලික සමාගම ඔවුන්ට 
රුපියල් 14,000ක වැටුපක් ෙගවන බව. ඇතැම් ෙසේවිකාවන් 
පැවසුෙව්, අදාළ ෙපෞද්ගලික සමාගෙම් ෙගොඩනැඟිල්ලක 
අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් ෙකෙරන බැවින් මැහුම් කටයුතු ෙමහි සිදු 
ෙකෙරන බව.  දැන් ෙපෞද්ගලික ආයතනයක නඩත්තු කටයුත්තක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙකොග්ගල ඇඟලුම් පාසල ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන්. ඒක අද වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිෙය්, එෙහම නැත්නම් 
ෙකොග්ගල ඇඟලුම් පාසෙල් ආධුනිකයන් පුහුණු කරන තැනක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක තමයි සාමාන්ය තත්ත්වය. මම ෙම් කිව්ෙව් එකක් 
ෙදකක් විතරයි. ෙම්වා කියනවා නම් ගරු සභාපතිතුමනි, 
ආයතනෙයන් ආයතනයට, එකින් එකට කියන්න පුළුවන් ෙගොඩක් 
ෙද්වල් තිෙබනවා. හැබැයි, සුන්දර වචන තිෙබනවා. සුන්දර 
වචනවලින් තාරුණ්යය ගැන කථා කරනවා. ඒ සුන්දර වචනවලට 
මුවා ෙවලා අසුන්දර ෙද්වල් තමයි ෙම්ක ඇතුෙළේ සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ අසුන්දර ෙද්වල් කියපු නිසා තමයි අද ෙම් 
රෙට් තරුණ පරම්පරාව අනාථභාවයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 

රෙට් තාරුණ්යයට ෙහටක් ෙගොඩ නඟන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම් අසුන්දර ෙද්වල් නිසායි. ෙම්වා සරලයි කියා හිතන්න එපා. 
ෙම්ක තමයි ගෙම්  සාමාන්ය තරුණ තරුණිෙයෝ තමන්ෙග් 
අනාගතය ෙගොඩ නඟන්න රස්සාවක් සඳහා පුහුණු ෙවන්න යන  
පධාන මධ්යස්ථානය. ඒක තමයි තමන්ෙග් පාසල විධියට 
සලකන්ෙන්. වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ෙදන්න හදපු ජාතික 
මධ්යස්ථානෙය් තත්ත්වය ෙම්ක නම් තරුණයාෙග් ෙහට දවස 
ගැන ෙම් රෙට් තරුණයන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් ෙනොකර නිකම් සුන්දර වචන 
පාවිච්චි කර ෙබොරු මිථ්යාවන් ෙපන්නුවාට තරුණයාෙග් ෙහට 
දවස ෙගොඩ නැ ෙඟන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අමාත්යාංශයට, 
ඇමතිවරයාට වග කීමක් තිෙබනවා. ෙම්වා වෘත්තීය පුහුණු 
අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයාට ෙහෝ ෙම් VTA Holdings සමාගම 
පිහිටවපු අය පිට දාලා ඇඟ ෙබ්රා ගන්න බැහැ. ඒක 
ඇමතිවරයාෙග් වගකීම. ඇමතිවරෙයකුෙග් වගකීම තමයි 
තමන්ෙග් අමාත්යාංශෙය් සිදුවන සියලු ෙද්වල් ෙහොයා බැලීම, ඒවා 
නිවැරදි ආකාරයට සිද්ධ ෙවන්න වග බලා ගැනීම. ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් ආයතන තුන හතරක ෙම් පුංචි කාලය තුළදී මම 
පැහැදිලි කළ තත්ත්වය ෙම්ක නම් සමස්ත අමාත්යාංශය පිළිබඳව 
කථා කෙළොත් ෙකොෙහොමද? අමාත්යාංශෙයන් ඉටු වන කාර්ය 
තරුණයාෙග් ෙහට දවස ෙගොඩ නැඟිමට බලපානවා. හැබැයි, 
ෙමවැනි අසුන්දර ෙද්වල් ඇතුෙළේ තියා ෙගන තරුණයාෙග් ෙහට 
දවස ෙගොඩ නඟන්න බැහැ. ඒවා වහාම ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. 
ඒවා ෙවනස් කිරීම සඳහා මැදිහත් වීමක් අවශ්යයි. ඒ මැදිහත් වීම 
වහාම කරන ෙලස අවධාරණය කරමින් මා නතර වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.26] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 

අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මටත් 
වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව ඉතාම සන්ෙතෝෂ 
වනවා.  

අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 26ක් තරුණ පජාව. රෙට් 
ආර්ථිකෙය් තිරසාර සංවර්ධනයට මහින්ද චින්තනය තුළින් අද 
දවෙසේ ඒ තරුණ ජවය ෙයොමු කර තිෙබනවා. 1970, 1980 
දශකෙය් සහ 1990 දශකෙය් මුල් භාගෙය් අෙප් තරුණ පරපුර 
යුද්ධෙයන් බැට කාලා, අසාධාරණයට පත්ව සිටියා. ඒ වාෙග්ම 
යුද්ධය නිසා තමන්ෙග් ජීවිතය හැඩ ගස්වා ගන්න බැරිව සිටියා. 
අෙප් ඒ තරුණ පරපුර ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් අපිට පසු ගිය වසෙර්දී ජාතික තරුණ 
පතිපත්තියක් ෙගොඩ නඟන්න හැකියාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව අෙප් ස්තුතිය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දි පථමෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමන්ටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු අමාත්යතුමා ඇතුළු 
නිලධාරින් සියලු ෙදනාටත් පුද කරන්න මා කැමැතියි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, තරුණයාෙග් සහජ හැකියාවන් වර්ධනය කරලීම, 
වග කීමක් දැරිය හැකි තරුණෙයක් බවට පත් කිරීම, තරුණයා 
තුළ විශ්වාසයක් ඇති කරලීම වාෙග්ම තරුණයාෙග් නිපුණතාව 
වර්ධනය කිරීම ජාතික තරුණ පතිපත්තිය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2020 වන විට ආසියානු ශාන්තිකර 
කලාපෙය් මානව සම්පත් දර්ශකෙය් ඉහළම ස්ථානයකට අෙප් රට 
ෙගන ඒමට අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සාමාන්ය ෙපළ 
ෙහෝ උසස් ෙපළ දක්වා ඉෙගනුම ලැබූ තරුණයන් පාසල් හැර 
ගියායින් පසුව උසස් අධ්යාපනයට ෙයොමු ෙවන්ෙන් නැත්නම් 
වෘත්තීය පුහුණුවට ෙයොමු කිරීම තමයි ඉතාම වැදගත් ෙවන්ෙන්.  
වෘත්තීය පුහුණුවට ෙයොමු කරලා, උසස් අධ්යාපනයක් ලබා දී ඒ 
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ක්ෙෂේතෙය් ඩිප්ෙලෝමාධාරිෙයකු වීමට හා සහතිකයක් ලබා 
ගැනීමට පුළුවන් ආකාරෙය් තරුණ පරපුරක් ෙගොඩ නැඟීම තමයි 
ෙම් අමාත්යාංශය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළින් විෙශේෂෙයන්ම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා වයස අවුරුදු 20 සිට 24 දක්වා 
තරුණයන්ව රැකියාවකට ෙයොමු කරලා, අෙප් තිෙබන විරැකියාව 
අඩු කිරීමට කටයුතු කරනවාටත් වඩා ෙම් තරුණ පිරිස ෙම් කාලය 
තුළදී -පාසල් ජීවිතය අවසන් කළායින් පසුව- වෘත්තීය පුහුණුවට 
ෙයොමු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් කියලා රජය අද පිළිෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න තමයි ෙම් ආකාරෙයන් 
තරුණයන් වෘත්තීය පුහුණුවට ෙයොමු කරන්න -තරුණයන්ෙග් 
නිපුණතාව වර්ධනය කරන්න- කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද පාසල තුළ අධ්යාපන කමෙව්දයත් 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ තිබුණු  කමය 
ෙවනස් කරලා අද අෙප් පාසල් විෂය මාලාවට තාක්ෂණ විෂයය 
ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. ඒ තාක්ෂණ විෂයයන් තුළින් ෙහොඳින් 
සමත් ෙවන අයට තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලවලට යන්න -ෙම් 
අමාත්යාංශය මඟින් ආරම්භ කරලා තිෙබන තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල 
විද්යායතනවලට යන්න- අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අසමත් වන තරුණයන්ට NVQ 3 සහතිකය 
ලබා දීලා රැකියාවක් ලබා ෙදන්න ෙහෝ එෙහමත් නැත්නම් ඉදිරි 
සහතික ලබාෙගන උසස් අධ්යාපනය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාමත් වැදගත්. ඉදිරි අනාගතය භාර ගන්න 
සිටින දරු පරපුර ෙවනුෙවන් අධ්යාපන කමෙව්දය ෙවනස් කිරීම 
තුළින්, පාසල් හැර ගිය තරුණයාට මුහුණ ෙදන්න තිෙබන ගැටලු 
කාරණා රාශියක් විසඳා ගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම නව තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල 
විද්යායතන තුනක් ආරම්භ කර තිබීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
අෙප් කෑගල්ල දිස්තික්කයටත් විශ්වවිද්යාල විද්යායතනයක් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. බටන්ගල තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාල 
විද්යායතනය පසු ගිය කාලෙය් ආරම්භ කළා. එහි වැඩ නිම වුණාම 
අෙප් පෙද්ශෙය් තරුණ, තරුණියන්ටත් ඒ තුළින් සෑෙහන 
අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තිෙබනවා.  

සාමාන්ය ෙපළ, උසස් ෙපළ හදාරා නිකරුෙණ් කාලය ගත 
කරන තරුණ, තරුණියන්ව ඒක රාශි කරලා ඒ අයට ෙම් රෙට් 
ඉදිරියට යන්න, ෙම් රෙට් සංවර්ධ නෙය් හවුල්කරුවන් බවට පත් 
ෙවන්න ඒ සියලු ෙදනාම වෘත්තීය පුහුණුවට ෙයොමු කිරීම සඳහා 
දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක් ෙම් රජය මඟින් -ෙම් අමාත්යාංශය මඟින්
- පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක කර තිෙබනවා. 2005 - 2010 
කාලෙය්දී වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ෙයොමු වුණු තරුණයන්ට වඩා 
වැඩි පමාණයක් -එක් ලක්ෂ හැටදාහක් පමණ පමාණයක්- අද 
වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලබන 
වසර ෙවද්දී ඒ පමාණය එක් ලක්ෂ අනූදාහක් දක්වා වැඩි කිරීම ෙම් 
අමාත්යාංශෙය් ඉලක්කය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් 
අමාත්යාංශය ජාතික මට්ටමින් ෙගන යන වැඩසටහන තුළින් ඒ 
ඉලක්කය ඉෂ්ට කර ගන්න හැකියාවක් ලැෙබයි කියන 
බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් ජීවිතය සාර්ථක කර 
ගන්න ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියාවක් ලබා ගන්න, රජෙය් 
රැකියාවක් ලබා ගන්න, ව්යවසායකෙයක් ෙලස කුඩා ව්යාපාරයක් 
ආරම්භ කරන්න, එෙහම නැත්නම් යම් කිසි වෘත්තියක් දන්නා 
පුද්ගලෙයකු හැටියට විෙද්ශ ගත ෙවන්න දැනුවත් කිරීෙම් 
වැඩසටහන් රාශියක් ෙම් ෙවන ෙකොට අෙප් මධ්යම රජය මඟින් 
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි, මා ෙම් කාරණයත් සන්ෙතෝෂෙයන් 
කියන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම කෑගල්ල දිස්තික්කය හා 

රත්නපුර දිස්තික්කය ෙක්න්ද කර ගනිමින් අෙප් දිස්තික් ෙල්කම් 
කාර්යාලය, පළාත් සභාව හා ෙමම අමාත්යාංශය ඇතුළු අමාත්යාංශ 
ගණනාවක් සම්බන්ධ ෙවලා "තරුෙණෝදය" කියලා වැඩසටහනක් 
පැවැත්වූවා. ඒ "තරුෙණෝදය" වැඩසටහනින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්, තරුණයන්ට මාර්ෙගෝපෙද්ශන සම්මන්තණ ලබා දීලා 
වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම, කාර්මික පුහුණුව සඳහා ෙයොමු කිරීම, 
අෙනකුත් ව්යවසායකයන්ෙග් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් 
පාඨමාලාවන් හඳුන්වා දීම, ඒ සියලු ෙදනාට ණය ආධාර ලබා දීෙම් 
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම, ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය රැකියා අවස්ථා 
ලබා දීම සඳහා ඒ තරුණයන්ව ෙයොමු කිරීම, අධ්යාපන 
පදර්ශනයක් තියලා ඒ තරුණයන්ව දිරි ගැන්වීම කියන කාරණායි. 

ගරු සභාපතිතුමනි, අද පාසල් හැර ගිය තරුණ තරුණියන්ට 
ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. පාසල් යන කාලෙය් ඒ අයට 
උනන්දුවක් තිබුෙණ් නැහැ ඉංගීසි ඉෙගන ගන්න; පරිගණක දැනුම 
ලබා ගන්න. ඒ සියලු ෙදනාම අද ඒ සඳහා උනන්දු ෙවනවා. 
රැකියාවකට යාෙම්දී ඉංගීසි දැනුෙම් අවශ්යතාව සහ පරිගණක 
දැනුෙම් අවශ්යතාව හඳුනාෙගන තිෙබන නිසා, ඉංගීසි දැනුම සහ 
පරිගණක දැනුම ලබා දීෙම් වැඩසටහනත් තරුෙණෝදය 
වැඩසටහන තුළට ඇතුළත් වුණා.  

2013 සිට අපි ආරම්භ කළ තරුෙණෝදය වැඩසටහන තුළින් 
ගාමීය මට්ටෙම් තරුණ තරුණියන්ට, -විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ගාමීය මට්ටෙම් තරුණ තරුණියන්ට- ඒ 
සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබිලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ෙමම වෘත්තිය 
අධ්යාපනෙය් වැදගත්කම හඳුනාගත් නායකෙයක් හැටියට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල 
සිසුන් 50,000කට 2015 වසෙර් සිට ශිෂ්යත්ව ලබාදීමට සහ ෙමම 
ශිෂ්යයින්ට මාසයකට රුපියල් 3,000ක ශිෂ්යාධාරයක් ලබාදීමට 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙම්ක අෙප් 
තරුණයන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් ෙදයක්. තරුණයින්ව වෘත්තීය 
පුහුණුව සඳහා ෙයොමු කිරීමට දිරිගැන්වීමක් හැටියට ෙම් කටයුත්ත 
කියාත්මක ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි අද ශක්තිමත් තරුණ පරපුරක් ෙගොඩ 
නඟාෙගන සිටිනවා. නිල් බලකාය තුළින් අපත් සමඟ අද 
තරුණයන් සම්බන්ධ ෙවමින් පවතිනවා. ඒ කටයුතුවලදී ගෙම් 
තරුණයන්ෙග් ඉල්ලීම්වලට අනුව, ගෙම් තරුණයන් ෙවනුෙවන් 
අපි කටයුතු කරනවා.  

අද අපි දන්නා විධියට ෙම් අධ්යාපනෙය් තිෙබන ෙලොකුම 
ගැටලුවක් තමයි අෙප් දුෂ්කර පෙද්ශවල පාසල්වල සහ වතුකරෙය් 
පාසල්වල තිෙබන ගුරු හිඟය. ෙම් ගම් පෙද්ශවල ඉන්නවා ෙහොඳට 
උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා ලකුණකින් ෙදකකින් විශ්වවිද්යාල වරම් 
අහිමි වූ තරුණ තරුණියන්. ඒ අයව ඒක රාශී කරලා ගණිතය, 
විද්යාව, ඉංගීසි සහ ෙසෞන්දර්ය යන විෂයයන් සඳහා උප ගුරුවරුන් 
හැටියට බඳවාෙගන, ගුරු පුහුණුව ලබා දීලා, වර්ෂ ගණනාවකට 
පසුව ෙම් තරුණ තරුණියන්ව ගුරු වෘත්තියට  බඳවා ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය 
වැෙය්දී ෙයෝජනා කරලා තිෙබන පරිදි 2015 දී එවැනි උප 
ගුරුවරුන් 50,000ක් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් වූ කාරණයක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය මට්ටමින්, පළාත් 
මට්මමින් තරුණයින්ට අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා තවත් 
50,000ක තරණ පරපුරකට රැකියා අවස්ථා ලබා දීම සඳහා කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් ශක්තිය ලබාදීම පිළිබඳව ගෙම් තරුණයන් 
ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට  අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගෞරවය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් 
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය ෙගන යන 
වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත් සාර්ථකයි. මම හිතන විධියට තරුණයන්ට 
වැඩිම අවස්ථාවක් ලබා දුන් එකම රජය ෙම් රජයයි. ඒ සඳහා 
කටයුතු කළ අෙප් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමා, 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ට සහ තරුණ 
ෙසේවා සභාෙව් සභාපතිතුමාට අෙප් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 

අමාත්යාංශය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව් තරුණ 
මන්තීවරුන් සභාෙව් ෙනොමැතිවීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. අපි 
නම් වයසක කට්ටිය. අෙප් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා 
ෙම් අමාත්යාංශෙය් කටයුතු ඉතාම ෙහොඳින් කරෙගන යනවා. ඒක  
සියලු ෙදනාටම ෙහොඳ ආදර්ශයක්. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒ සියලු ෙදනාම සභාෙවන් පිට ඉඳෙගන අහෙගන ඉන්නවා.  

 
[පූ.භා. 11.36] 
 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)  
(The Hon. Udith Lokubandara) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අද දින ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 

සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් පවත්වනු ලබන 
විවාදයට සහභාගිවීමට ලැබීම පිළිබඳව මම සතුට පකාශ කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම  මටත් අදහස් පකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා 
කිව්ව කථාවට වචනයක් එකතු කරනවා නම්, "නැත්නම් ඉතින් 
ෙමොනවා කරන්නද" කියලා තමයි කියන්න ෙවන්ෙන් ගරු 
සභාපතිතුමනි. විපක්ෂෙය් තරුණ මන්තීවරුන් නැහැ. ඉතින් 
ෙමොනවා කියලා කරන්නද? ඉන්න කට්ටිය ෙපරළලා ෙපරළලා 
යම්තම් එක්ෙකෙනක් ෙහොයාෙගන, එතුමාත්  ලියාෙගන ආව ෙද් 
කිෙයව්වා. අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ලියලා දීපු ෙකොළයක් ෙගනැල්ලා පැය 
භාගයක් තිස්ෙසේ කිෙයව්වා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Niroshan Perera. What is your point of Order? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා කිව්ෙව් 

ෙදපැත්ෙත්ම තරුණ මන්තීවරුන් ගැනයි. විපක්ෂෙය් විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙමතුමාට පංගුවක් ෙද්වල් ඇෙහන්ෙන් නැහැ. 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු උදිත් 

ෙලොකුබණ්ඩාර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)  
(The Hon. Udith Lokubandara) 
අද දින කථික ලැයිස්තුව බැලුවාම මන්තීතුමාට ඒක ෙත්ෙරයි. 

අෙප් කථික ලැයිස්තුවයි, ඔබතුමන්ලාෙග් කථික ලැයිස්තුවයි 
බැලුවාම ඔබතුමාෙග් ඔය පශ්නයට උත්තරය ලැෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් මාතෘ භූමියට 2005 
වර්ෂෙය්දී තමයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය ලැබුෙණ්. අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රජය එදා සිට අවුරුදු 10ක් අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා.  අෙප් රජය සහ අපි අනාගතවාදී සහ ස්ථිර වැඩ 
පිළිෙවළක් සමඟ ඉදිරියට යන රජයක්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් 
ජනතාවෙගන් ලබා ගත්ත වරම අනුව, 2005 වසෙර් සිට අද දක්වා 
බැලුවාම, ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් සපුරා දීෙම් රජයක් තමයි 
පවත්වාෙගන යන්ෙන්. 2005 වර්ෂෙය් ෙම් රටට අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය ලබා ෙදන ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මූලික වශෙයන් ඉල්ලා සිටිෙය් එකම 
එක ෙදයයි. ඒ තමයි, ජීවත් වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න කියන එක. 
ඉතාම සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් ඇතුව, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට ෙමෙහයවලා ඒ ජනතාවෙග් ඉල්ලීම ලබා 
දුන්නා.  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
නිශ්ශබ්ද වන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා දැන් 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා] 
මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு 

ேகசு  சந்திரகுமார் ]  தைலைம வகித்தார்கள். 
 

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

 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)  
(The Hon. Udith Lokubandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ජනතාව 2005 වර්ෂෙය්දී 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලූ පරිදි  පළමුව අෙප් රටට සාමය 
ලබා දීලා, ෙදවැනි අඩිතාලම තබන්ෙන් 2009 වර්ෂෙය්දීයි. මම 
හිතන හැටියට 2009 වර්ෂෙය් තමයි අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුව අලුත්        
ශී  ලංකාෙව් පිහිෙටව්ෙව්. එතැනදී තමයි තාරුණ්යය ෙවනුෙවන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගත් පියවර  අපට ඉස්ෙසල්ලාම 
ෙපෙනන්න ලැබුෙණ්. 2009 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් 
ෙවන ෙකොට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පක්ෂය හැටියට අෙප් 
සන්ධානෙය් නාම ෙයෝජනා ලැයිස්තුව ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා 
බැලුෙවොත් ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ලංකාෙව් සෑම 
දිස්තික්කයකටම තරුණ නිෙයෝජනයක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ලබා දීලා තිෙබන බව. අද ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තාරුණ්යෙය් 
හඬ එළියට එන්ෙන් තරුණයන් නිසායි. තාරුණ්යයට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවස්ථාව ලබා දුන් පළමුවැනි රාජ්ය නායකයා 
වන්ෙන්, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි.  
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[ගරු කනක ෙහේරත්  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පළමුවැනි වතාවට, 
අය වැෙයන් අය වැයට, සෑම අය වැයකටම ෙපර අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා තරුණයන් සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. 
ඔවුන්ෙග් අදහස්, උදහස ් අය වැය ෙයෝජනාවලට එකතු කර 
ගන්නවා වාෙග්ම, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රට ෙගන යන 
ගමනටත් තරුණයන්ෙග් අදහස් උදහස් එකතු කර ගන්නවා.  

2009 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙවනසක් ඇති 
ෙවනවා. එම ෙවනස තමයි, අෙප් පක්ෂෙය් ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨම 
අමාත්යවරෙයකු වන ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතාට 
තරුණයන්ෙග් අමාත්යාංශය වන ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 
සංවර්ධන අමාත්යාංශය භාර දීම.  තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒෙකන්ම 
ෙපෙනනවා ඇති, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය අෙප් රජෙය් සිටින, අෙප් පක්ෂෙය් සිටින 
ෙජ්යෂ්ඨෙයකුට ලබා දීෙමන් තාරුණ්යයට අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ලබා දීලා තිෙබන තැන පිළිබඳව.  

ඊළඟට, ශී ලාංකීය තරුණයා දිහා බැලුවාම, ඔහුට තිබුණු 
මූලිකම පශ්නයක් තමයි, ඔහුෙග් අදහස්  උදහස්වලට තැනක් 
ෙනොලැබීම. ශී ලාංකීය තරුණයා අවි ආයුධ අතට ගන්නා තැනට 
ගිෙය්, ඔවුන්ෙග් අදහස්, උදහස්වලට තැනක් ලැබුෙණ් නැති 
නිසායි; ඔවුන් මිරිකී සිටි නිසායි. ඒ නිසා අද අෙප් රජය ෙයොවුන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් නිර්මාණය කරමින්  ශී ලාංකීය තරුණයාට 
ඔවුන්ෙග් අදහස් රෙට් ඉදිරි ගමනත් සමඟ එකතු කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය වසෙර් 
ෙලෝක තරුණ සමුළුව අෙප් ලංකාවට ෙගෙනන්න, අෙප් ගරු 
අමාත්යතුමාටත්, ෙම් රජයටත් හැකි වුණා. ශී ලාංකීය තරුණයා 
ෙලෝකෙය් තරුණයන් සමඟ බද්ධ කිරීෙම් වැඩසටහන් ශී ලංකා 
රජය විසින්, අප විසින් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අද ශී ලාංකීය 
තරුණයා ලංකාවට විතරක් නායකත්වය ෙදන තැනින් ඔබ්බට 
ෙගන ගිහින් මුළු ෙලෝකයටම ශී ලාංකීය තරුණයාෙග් හඬ ෙගන 
යන්න වැඩ කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව අෙප් රජයට ලැබී තිෙබනවා. 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇතුව ඉදිරියට යන ගමනක පතිඵල  අද අපට 
ලැබිලා තිෙබනවා.  

2005 වර්ෂෙය් අපට තිබුණු මූලික අරමුණ වුෙණ්, යුද්ධය 
ජයගහණය කිරීමයි. ඒ යුද්ධය ජයගහණය කරලා, සාමකාමී රටක් 
ඇති කරලා, රෙට් ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ෙවනස් කරලා, යුද 
බියට, තුවක්කු හඬට, මිනී පිළිස්ෙසන ගඳට පුරුදු ෙවලා තිබුණු 
සමාජයක් අද සංවර්ධනය සහ අනාගතවාදීව හිතන සමාජයක් 
බවට පත් කරලා, ෙම් රටට සංවර්ධනය ලබා දීලා, එම 
සංවර්ධනෙය් අරුණලු ලැෙබන අවස්ථාෙව් 2015 කියන අපි පා 
තබන වර්ෂයට අදාළව  දැන් අය වැය ෙයෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  

2015 අය වැය ෙයෝජනාවලින් තාරුණ්යයට ලබා දීලා තිෙබන 
ස්ථානය, එම අය වැය ෙල්ඛනය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් 
කළ ෙවලාෙව්දී, ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා සාවධානව අසා ෙගන 
සිටියා නම් ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනන්න ඇති. එය හුෙදක් එක 
අමාත්යාංශයකට විතරක් සීමා ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙමය 
සමස්ත රජයක් හැටියට කරන වැඩසටහනක්. නැණසල දියුණු 
කරමින්, අලුතින් නගර බිහි කරමින්, අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ෙවනස් 
කරමින්, මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර ලබා ෙදමින්, තාක්ෂණ 
විෂයය මාලාව අධ්යාපනයට එකතු කරමින්, කැෙළේ මල් 
කැළෑවටම පර ෙවලා යන්න ෙදන්ෙන් නැතුව විරැකියාෙවන් 
ෙපෙළන තරුණයන්ෙග් දක්ෂතාවන් එළියට අරෙගන, ඒ 
දක්ෂතාවන්ෙගන් රෙට් සංවර්ධනයට ඍජු දායකත්වයක් ලබා 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් අපි ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මෙග් සෙහෝදර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, 
2014 වර්ෂය ෙවන  ෙකොට උපාධි සහතිකය මරණ සහතිකය බවට 

වැටිලා තිබුණු රටක, ඒ උපාධිධාරියාෙග් දක්ෂතාව රෙට් ඉදිරි 
ගමනට එකතු කර ගැනීමට උපාධිධාරින් විශාල සංඛ්යාවක් රාජ්ය 
ෙසේවයට අනුබද්ධ කර ෙගන, ඔවුන් සංවර්ධන නිලධාරින් හැටියට 
පත් කරලා, ඔවුන්ෙග් ගෙමහි සංවර්ධනයට ඍජුව දායක කර 
ෙගන කටයුතු කර ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ අපි ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. 2015 වර්ෂයට අපි අඩිය තියන්ෙන්, 2015 වර්ෂෙය්දී 
විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය අහිමි වන තරුණයන්ට මාස 06ක පුහුණුවක්  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)  
(The Hon. Udith Lokubandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්ක තමයි වටිනාම ෙදය.  

මාස හයක පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා. විරැකියාෙවන් ෙපෙළන 
තරුණයන්ට නිකම්ම පඩියක් ලබා ෙදන අරමුණින් ඔබ්බට ගිහින්, 
එම තරුණයන් හරියාකාරව පුහුණු කරලා, ඔවුන්ට ෙලෝකෙය් 
තිෙබන අභිෙයෝග භාර ගන්න පුළුවන් ආකාරයට පුහුණු කරලා, 
ඔවුන් රෙට් සංවර්ධනයට දායක කර ෙගන තිෙබනවා.  

විපක්ෂයට වාෙග් ෙනොෙවයි, අපට සිටින තරුණ මන්තීවරුන් 
සංඛ්යාව වැඩියි. ඒ නිසා අපට කාලය කළමනාකරණය කර ගන්නා 
එකත් ෙබොෙහොම අමාරුයි. ඒ නිසා අපට කථා කරන්න ලැෙබන 
කාලයත් ෙබොෙහොම ෙකටියි. එම නිසා මෙග් කථාව ෙමතැනින් 
සීමා කරමින් ඔබ සියලු ෙදනාට ෙතරුවන් සරණ සහ සුබ 
අනාගතයක් පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ  ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. S. Vino. You have 10 

minutes.  
 
[ .ப. 11.45] 

 

ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා   
(மாண் மிகு  எஸ். விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இைளஞர் 

அ வல்கள், திறன் அபிவி த்தி அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் 
மீதான கு நிைல விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  சில 
விடயங்கைளக் கூ வதற்கு வாய்ப் த் தந்தைமக்காக த ல் 
நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். இைளஞர் அ வல்கள் சம்பந்தமான 
விவாதத்தின்ேபா , "எதிர்க்கட்சி வாிைசயிேல இைளஞர் 
கைளக் காணவில்ைல" என்  ெகளரவ பிரதி அைமச்சர் 
அவர்கள் கூறியி ந்தார்.  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளி ள்ள 
பல இைளஞர்கள் அரசிய ல் ஈ ப வதற்கு ஆர்வ ள் 
ளவர்களாக இ க்கின்றார்கள். அைதவிட, ன்னாள் 
ேபாராளிகளில் பலர் - 12,000க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் - 
அரசியல் ேவைலத்திட்டங்களில் ஈ பட்டவர்கள். அவர்க ம் 
தற்கால அரசியல் அரங்கிேல ைழவதற்குத் தயாராக 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், உாிய வாய்ப்  - அைமதியான 
சூழ்நிைல உ வாகாத நிைலயில், சுதந்திரமாகச் 
ெசயல்ப வதற்கும் க த் க்கைளக் கூ வதற்கும் யாததன் 
காரணமாக அவர்களால் அரசியல் ெசயற்பா கைள 

ன்ென க்க யாத நிைல காணப்ப கின்ற .  ஆகேவ, 
அரசாங்கம் அதற்கான சூழ்நிைலைய உ வாக்க ேவண் ம். 
இந்த நாட் ள்ள அைனத்  இைளஞர்க ம் பிரேதச 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேவ பா ன்றி, அரசியல் ெசயற்பா கைள ன்ென ப் 
பதற்குாிய வழிவைககள் ெசய்யப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக, 
தமிழ் இைளஞர்கைளச் சந்ேதகக் கண்ெகாண்  பார்க்கின்ற  
நிைலைம இல்லாமல் ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் ேவைலவாய்ப் க்களின்ேபா  
இைளஞர்கள் திட்டமிட் ப் றக்கணிக்கப்பட்டதன் 
காரணமாக அல்ல  அவர்க க்கு உாிய ெகளரவ ம் 
அந்தஸ் ம் வழங்கப்படாததன் காரணமாக அவர்கள் ேவ  
வழிகளிேல ெசல்லேவண் ய அல்ல  ஆ தம் க்கிப் 
ேபாராடேவண் ய ஒ  சூழ்நிைல ஏற்பட்டெதன்  
உங்க க்குத் ெதாி ம். அந்த வைகயிேல ெதற்கில் 
JVPயின ைடய ேபாராட்ட ம் வடக்கு, கிழக்கிேல தமிழ் 
இயக்கங்க ைடய ஆ தப் ேபாராட்ட ம் இடம்ெபற்றன. 
அந்தேநரம் அவர்க ைடய உணர் க க்கு மதிப்  
அளிக்கப்பட் ந்தால், நிச்சயமாகப் ேபாராட்ட நிைலைம 
உ வாகியி க்கா . எனேவ, அரசாங்கமான  இைளஞர் 
க ைடய உணர் க க்கு மதிப்பளித் , அவர்க க்குாிய 
ச க அந்தஸ்ைத வழங்கி, ெகளரவத் டன் வாழ்வதற்கும் 
ெசயற்ப வதற்கும் இடங்ெகா த்தால், எதிர்காலத்தில் 
இவ்வாறான ேபாராட்டங்கைள நிச்சயமாகத் தவிர்த் க் 
ெகாள்ள ம்.  

நான் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் வட மாகாணம் 
சம்பந்தமான சில ேகாாிக்ைககைள ன்ைவக்கலாம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். ஒ  மாகாணப் பணிப்பாளைரக் 
ெகாண் க்கேவண் ய வட மாகாண ேதசிய இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றம், தற்ெபா  இரண்  மாகாணப் 
பணிப்பாளர்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . இ  எதற்காக 
என்  எங்க க்கு விளங்கவில்ைல. ஏைனய எட்  
மாகாணங்களி ம் ஒவ்ெவா  மாகாணப் பணிப்பாளர்  தம் 
இ க்கின்றேபா , யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  
ஆகிய மாவட்டங்க க்கு ஒ  மாகாணப் பணிப்பாள ம் 
மன்னார், வ னியா ஆகிய மாவட்டங்க க்கு ஒ  மாகாணப் 
பணிப்பாள மாக வட மாகாணத் க்கு இரண்  பணிப் 
பாளர்கள் நியமிக்கப்பட் ள்ளனர். ஏன், வட மாகாணத் க்கு 
இரண்  மாகாணப் பணிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட் 

க்கின்றார்கள்? அரசியல் காரணங்க க்காக அல்ல  
சிலைரத் தி ப்திப்ப த் வதற்கு அந்தப் பதவிைய 
அவர்க க்கு வழங்கேவண் ம் என்பதற்காக அங்கு இரண்  
மாகாணப் பணிப்பாளர்கள் இ க்கின்றார்கள். எனேவ, ஒ  
மாகாணத் க்கு ஒ  பணிப்பாளர் என்ற அ ப்பைடயில், வட 
மாகாணத் க்கு ஒ  பணிப்பாளர் இ க்கேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம் அந்த மாகாணப் பணிப்பாளர்கள் சில 
மாவட்டங்களிேல உதவிப் பணிப்பாளர்களாகச் ெசயற் 
ப கின்றார்கள். உதாரணமாக, மன்னார் மாவட்டத்தில் 
இ க்கின்ற உதவிப் பணிப்பாளர்தான் அங்கு மாகாணப் 
பணிப்பாளராக ம் ெசயற்ப கின்றார். ஆகேவ, அங்கு 
ெவற்றிடங்க ம் இ க்கின்றன. அவ்வாேற, இைளஞர் ேசைவ 
அதிகாாிக க்கும் ெவற்றிடங்கள் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல 6 இைளஞர் ேசைவ அதிகாாிகள் 
இ க்கேவண் ய இடத்திேல இரண்  அதிகாாிகள்தான் 
இ க்கின்றார்கள். ஏைனய நான்கு ெவற்றிடங்க ம் 
நிரப்பப்பட ேவண் ம். அேதேபால் வ னியா மாவட்டத்தி ம் 
மாவட்ட இைளஞர் ேசைவ அதிகாாி ஒ வர் நிரந்தரமாக 
இல்ைல. இைளஞர் ேசைவ அதிகாாிதான் அங்ேக மாவட்ட 
இைளஞர் ேசைவ அதிகாாியாகப் பதிற்கடைமயாற் கின்றார். 
ஆகேவ அங்ேக ள்ள ெவற்றிட ம்  நிரப்பப்பட ேவண் ம். 

அதற்குாிய நடவ க்ைககைள எங்க ைடய ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் ேமற்ெகாள்வார் என்   
நிைனக்கின்ேறாம்.  

வன்னி மாவட்டத்திேல ஏறக்குைறய 400 இைளஞர் 
கழகங்கள் இ க்கின்றன. அவற்றில் 20,000 க்கும் ேமற்பட்ட 
இைளஞர்கள் உ ப்பினர்களாக இ க்கின்றார்கள். 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல அதற்ெகன ஒ  நிரந்தர 
கட் டேமா அல்ல  அதற்குாிய அ வலகேமா இல்லாத 
நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற . ஆனால் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்தி ள்ள ஒட் சுட்டான் பிரேதசத்திேல இதற்ெகன 
நிலம் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் க்கின்ற . எனேவ, அங்கு 
நிரந்தரமான கட் டெமான்ைற அைமப்பதற்கு ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் ஒ ங்குகள் ெசய்யேவண் ம்.  

தற்ெபா  மாங்குளத்தில் உள்ள பயிற்சி நிைலயம், 
மாவட்ட அ வலகம் என்பனகூட தற்கா க வாடைகக்  
கட் டங்களிேலதான்  இயங்குகின்றன.  எனேவ, மாங்குளத் 
தில் திய பயிற்சி நிைலயெமான்  திறந்  ைவக்கப்பட் , 
அங்ேக ல்ைலத்தீ  மாவட்டத் க்குாிய பயிற்சி ெநறிகள் 
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். அங்ேககூட ஆளணிப் பற்றாக்குைற 
காணப்ப கின்ற .  
 

ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
Sir, I rise to a point of Order.  

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

by the Hon. Hunais Farook.  
 

ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர் அவர்கள், 

ல்ைலத்தீவில் இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத் க்ெகன காணி 
இல்ைல, நிரந்தரக் கட் டம் இல்ைலெயன்  கூ கின்றார்.  
கடந்த சில மாதங்க க்கு ன்னர் அதற்கான விண்ணப்பம் 
இைளஞர் ேசைவகள் மன்ற அதிகாாியினால் சமர்ப் 
பிக்கப்பட் , அந்த விண்ணப்பத் க்கு - 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
I am sorry; that is not a point of Order. You carry on, 

Hon. Member.  
 

ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා   
(மாண் மிகு  எஸ். விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) 
காணி ஒன்  ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட்ட  என்ப  மட் ேம 

உண்ைம. இ வைரக்கும் அதற்கான கட் டங்கள் நிரந்தரமாக 
அைமக்கப்படவில்ைல. எனேவ, ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இவற்ைறக் கவனத்திற்ெகாண் , அந்தக் காணியிேல 
நிரந்தரமாக கட் டெமான்ைற அைமக்க நடவ க்ைகெய க்க 
ேவண் ம். இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற மாவட்ட இைளஞர் 
ேசைவ மன்றங்களிேல ல்ைலத்தீ  மாவட்ட 
இைளஞர்ேசைவ மன்றம்தான் வளங்களில்லாத, வசதியில்லாத 
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மிக ம் பின்தங்கிய ஒ  நிைலயில் இ க்கின்றெதன்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, அந்த நிைல மாற்றப்பட ேவண் ம்.  

ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல  எந்தேவார் உயர் ெதாழில் 
கல்வி நி வன ம் இல்ைல என்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். 
அ  ெதாழில் ட்பக் கல் ாியாக இ க்கலாம், ஆசிாியர் 
பயிற்சிக் கலாசாைலயாக இ க்கலாம் அல்ல  கல்வியியற் 
கல் ாியாக இ க்கலாம், எ வாக இ ந்தா ம்  ஓர் உயர் 
ெதாழில் கல்வி நி வனம்கூட இல்லாத மாவட்டம் என்  
ெசான்னால், அ  ல்ைலத்தீ  மாவட்டம்தான்.  
 

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

 
ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා   
(மாண் மிகு  எஸ். விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) 
ஆகேவ, குைறந்தபட்சம் இரண்  உயர் ெதாழில் கல்வி 

நி வனங்கைளயாவ  ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்திேல 
ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன்  நான் இச்சந்தர்ப்பத்திேல  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

ேம ம், க்கி அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட 20 
கணினிகள் மன்னார் மாவட்ட அ வலகத்திேல  எந்த 
வைகயி ம் பயன்ப த்தப்படாத நிைலயில்  இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, அந்தக் கணினிகைள ஏேதாெவா  வைகயிேல 
பயன்ப த் வதற்கு - அங்குள்ள உத்திேயாகத்தர்கள் அல்ல  
ேவ  பயிற்சிக க்கு பயன்ப த் வதற்கு - நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம். இ சம்பந்தமாக ஏற்ெகனேவ 
உங்க ைடய கவனத் க்கு ெகாண் வரப்பட்டேபா ம் அந்த 
20 கணினிக ம் ட் ைவக்கப்பட்ட நிைலயிேலேய  
காணப்ப கின்றன. அவற்ைறப் பயன்ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

அத் டன், அங்கி க்கின்ற மாவட்ட இைளஞர் ேசைவ 
அ வலகம் கட்சி நடவ க்ைகக க்காகேவ  
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . அைத நீங்கள் கவனத்தில் 
எ க்க ேவண் ம். அங்ேக கட்சிக் கூட்டங்க ம் அரசாங்க 
அைமச்சர்களின் கூட்டங்க ம் நைடெப கின்றன. ஆகேவ, 
அவ்வ வலகத்ைதக் கட்சி அரசிய க்காகப் பயன்ப த் 

கின்ற நிைலைமைய மாற்றி, இைளஞர்கள் பயன்ப த் 
தக்கூ ய ஓர் அ வலகமாக உ வாக்க ேவண் ம். 
அேதேநரம், அங்ேக ேபாதனாசிாியர்கள் இல்லாத ஒ  
நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற . அவர்கைள நியமிப்பதற்கான 
நடவ க்ைககைள ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  இந்த 
ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up now. 

 
ගරු එස.් විෙනෝ  මහතා   
(மாண் மிகு  எஸ். விேனா) 
(The Hon.  S. Vino) 
Please give me one more minute.  

இந்த அரசாங்கத்தினால் மாவட்ட இைளஞர் கழகங்க க்கு 
விைளயாட்  உபகரணங்கள்  வழங்கப்ப வதில்ைல. அவர்கள் 
தங்க ைடய யற்சியின் காரணமாகத்தான் இவற்ைறப் 

ெபறக்கூ ய ஒ  நிைலைம இ க்கின்ற . பிரேதச மட்ட 
விைளயாட் ப் ேபாட் க க்கு 28,000 பா ம், மாவட்ட 
மட்ட விைளயாட் ப் ேபாட் க க்கு 38,000 பா ம் 
மட் ம்தான் வழங்கப்ப கின்ற . இந்த நிதி அவர்க க்குப் 
ேபாதா . எனேவ, அவர்கள் ேவ  நிதிக டாகத்தான் இந்த 
விைளயாட் ப் ேபாட் கைள நடத் கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இந்த நிதிைய அதிகாிக்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  
மாவட்டத் க்கும் இைளஞர் சம்ேமளனங்க க்கு வழங்குகின்ற 
நிதி அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். அதன் லம் இைளஞர் 
ேசைவகள் மன்றத்தி டாக விைளயாட் த் ைறைய 
ஊக்குவிக்க ெமன்  கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

 
[ .ப. 11.55] 

 

ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நா ம் ஓர் 
இைளஞன் என்ற வைகயி ம் வன்னி மாவட்டத்தில் 
இைளஞர்களின் ெப ம்பங்கினர் என்ேனா  இ க்கின்றார்கள் 
என்ற வைகயி ம் இந்த இைளஞர் அ வல்கள் மற் ம் 
திறன்கள் அபிவி த்தி அைமச்சு மீதான விவாதத்தில் 
பங்குெகாள்வதில் சந்ேதாசமைடகிேறன். இந்த அைமச்ைசப் 
ெபா த்தமட் ல் ஆற்றல்மிக்க இைளஞர்கைள உ வாக்குவ  
இதன் பிரதான ெதாைலேநாக்காக இ க்கின்ற .  ெகளரவ 
டலஸ் அழகப்ெப ம அவர்கள் இந்த அைமச்ைசப் பாரெம த்த 
பின்னர் அதன் ெதாைலேநாக்கு ேம ம் நகர்ந்  
ெகாண் ப்ப  கண்கூடாகத் ெதாிகிற . அவ க்குப் 
பக்கபலமாக அதன் தைலவர் அவர்க ம் பணிப்பாளர் 
நாயகமான சட்டத்தரணி ல த் பி ம் ெபேரரா அவர்க ம் 
இ ந்  இந்த அைமச்ைச மிக ம் திறன்மிக்கதாக 

ன்ென த் ச் ெசல்வைதயிட்  நான் இைளஞர் சார்பாக 
த ல் அவர்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க் 

ெகாள்கின்ேறன். 

இதற்கு ன்னர் JVP உ ப்பினர் ஒ வர் இைளஞர்கைளப் 
பற்றி ம் இைளஞர் அ வல்கள் அைமச்ைசப் பற்றி ம் மிக ம் 
கவைலப்ப வ  ேபான்  ேபசினார். இந்த இடத்தில் ஒன்ைற 
ஞாபகப்ப த்தேவண் ம் ெதன்னிலங்ைகயில் இைளஞர் 
கைளத் ண்  நாட் ல் இரத்த ஆ  ஓ வதற்கு ஏற்பா  
ெசய்த ஒ  கூட்டம்தான் - ஒ  கட்சிதான் இந்த JVP 
அைமப்பினர்.  எனேவ, அவர்கள் இைளஞர்கைளப் பற்றி ம் 
இைளஞர்களின் எதிர்காலத்ைதப் பற்றி ம் ேபசுவதற்கு 
எந்தவித தகுதி ம் அற்றவர்கள் என் தான் ெசால்லேவண் ம்.   

இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்கள் 2009ஆம் ஆண்  இந்த நாட் ல் நிலவிய த்தத்ைத 

க்குக் ெகாண் வந்த பின்னரான காலம், 
இைளஞர்க க்கு ஒ  நல்ல காலமாக மாறியி க்கின்ற . 
வடக்ைகப் ெபா த்தமட் ல், அங்குள்ள இைளஞர்கள், 
ஏற்ெகனேவ ெகளரவ உ ப்பினர் விேனா அவர்கள் 
கூறிய ேபான் , விரக்தியின் காரணமாகப் பல 
ேநாக்கங்கைள, குறிக்ேகாள்கைள அல்ல  எதிர்பார்ப் கைள 
அைடவதற்காகத்தான் ஆ தத்ைதத் க்கேவண் ய நிைல 
ஏற்பட்ட . ஆனால், அந்த இைளஞர்கள் சாியான ைறயில் 
வழிநடத்தப்பட் ந்தால் இ வைர கால ம் ஏற்பட்ட 
இத்தைன அழி கைள ம் ஊன ற்றவர்கள் மற் ம் 
விதைவகளின  எண்ணிக்ைக அதிகாிப்ைப ம் பாாிய 
உயிாிழப் கைள ம் எம  வட பிரேதசம் சந்தித்தி க்கா .   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ன்னாள் அைமச்சர் மர்ஹூம் அஷ்ரஃப் அவர்கள் கிழக்கு 
மாகாணத்தில் ஸ் ம் இைளஞர்கைள அரசிய ன் பக்கம் 
ஈர்த்  அவர்கைள வழிநடத்தியதன் காரணமாக அவ்வாறான 
நிைலயி ந்  பா காக்கப்பட்டார்கள். அேதேபான் தான் 
இன்  எம  நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் எம  
இைளஞர்கைள ஒ  திய பாைதைய ேநாக்கி 
இட் ச்ெசல்கின்றார். திறன்கல்விையப் ப த்த திறன்மிக்க 
இைளஞர்கைளக்ெகாண் , இந்த நாட்ைட வ ைமயற்ற, 
அபிவி த்தியைடந்த, சமாதானமிக்க நாடாக 
உ வாக்குவதற்கு வழிசைமத்தி க்கின்றார். எனேவ, 
அந்தவைகயில்தான் இந்த ைற 2015ஆம் ஆண்  வர  
ெசல த்திட்டத்தில் 12,500 மில் யன் பாய் இந்த இைளஞர் 
அ வல்கள் மற் ம் திறன்கள் அபிவி த்தி அைமச்சுக்காக 
ஒ க்கப்பட் க்கின்ற .  

கடந்த காலங்களில் இலங்ைகயின் கல்வி ைறைய 
எ த் க்ெகாண்டால், அ  practical க்கு ஒப்பாகாத கல்வியாக 
இ ந் ள்ளைதக் காணக்கூ யதாக இ ந்த . 
பல்கைலக்கழகத்தில் ஒ  பட்டத்ைதப் ெபற் , அல்ல  

மாணிப் பட்டம் ெபற்  ஒ வர் ெவளிவ ம்ேபா , 
குைறந்த  அவ க்கு ஒ  வாகனத்ைத ஓட் வதற்குக் கூடத் 
ெதாியாத நிைலைமயில்தான் இலங்ைகயின் கல்வி நிைல 
இ ந்தைத இதற்கு உதாரணமாகக் கூறலாம். ஆனால், ஒ  

ப்ேளாமாதாாிேயா அல்ல  பட்டதாாிேயா தம  
பட்டப்ப ப்ைப த் விட்  வ ம்ேபா  ச கத் க்குப் 
பிரேயாசன ள்ளவராக, குைறந்தபட்சம் தன  ட் க்காவ  
பிரேயாசன ள்ளவராக இ க்கத்தக்கவா  இன்  இந்தக் 
கல்வி ைறைம மாற்றப்பட் ப்ப  உண்ைமயில் 
வரேவற்கத்தக்க . இன்  பாடசாைலக் கல்விைய 
எ த் க்ெகாண்டா ம் அங்கு கைலப்பிாிைவவிட 

க்கியமாகக் கணிதப்பிாி க்கும் ெதாழில் ட்பப் பிாி க்கும் 
ன் ாிைம ெகா த்  அதற்ேகற்ற வைகயில் 

பாடசாைலகைள அபிவி த்தி ெசய்கின்ற திட்டமான , 
உண்ைமயில்  இைளஞர்கைள வ ப்ப த் கின்ற, இைளஞர் 
கைளத் திறன்மிக்கவர்களாக ஆக்குகின்ற ஒ  திட்டமாக 
இ ப்பைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்.   

இன்  பல்கைலக்கழகத் க்குச் ெசல்கின்ற இைளஞர்கைள 
ஊக்குவிக்கு கமாகத்தான் 'மஹாெபால' லைமப்பாிசில் 
நிதியாக 4,000 பாய் வழங்கப்ப கின்ற . அேதேபான்  
பல்கைலக்கழகக் கல்விையத் ெதாடர யாமல் ஓாி  

ள்ளிகளால் பின்ேனாக்கியி க்கின்ற மாணவர்கைள ம் ஒ  
பட்டதாாியாக, ஒ  ப்ேளாமாதாாியாக ஆக்க ேவண் ம் 
என்பதற்காகத்தான், அவ்வா  வி பட்ட 50 ஆயிரம் 
மாணவர்க க்குத் ெதாழில் ட்பக் கல்விையக் கற்கின்ற வசதி 
ெசய்  ெகா க்கப்ப கின்ற . அத் டன், அவர்க க்கும் 

வாயிரம் பாய் உத த் ெதாைகயாகக் ெகா த்  
வ ைமயி க்கின்ற அந்த மாணவர்கைளக் கல்வியின் 
பக்கம், அ ம் ெதாழில் ட்பக் கல்வியின் பக்கம் உள்வாங்கி 
அவர்களால் நாட் க்கும் அவர் சார்ந்த கு ம்பத் க்கும் அவர் 
சார்ந்த பிரேதசத் க்கும் அபிவி த்தி ஏற்ப த் கின்ற 
விதத்தில் இந்தக் கல்வி ைறைம அைமந்தி ப்ப  
உண்ைமயில் வரேவற்கத்தக்க .    

இைளஞர் அ வல்கள் மற் ம் திறன்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சின் கீ ள்ள ெதாழில் ட்பக் கல்வி மற் ம் பயிற்சித் 
திைணக்களத்ைதப் ெபா த்தமட் ல், அ  நாட் க்குப் பல 

ேசைவகைளச் ெசய்  ெகாண் க்கின்ற . குறிப்பாக ச க 
நல் ணக்கத்ைதச் ெசால்லலாம். சிங்களம் ேபசக்கூ ய ஓர் 
இைளஞைன தமிழ் ேபசக்கூ ய ஓர் இைளஞன் கா ம்ேபா  
அவைர ஒ  ேராகியாகப் பார்த்த சம்பவங்கைள எல்லாம் 
கடந்த காலங்களில் நாங்கள் கண்ேடாம். அதாவ , 
வடக்கி ள்ள ஒ  தமிழ் இைளஞன் ெதன்னிலங்ைகக்கு 
வ ம்ெபா  ெதன்னிலங்ைகயில் உள்ளவர்கள் அவைர  ஒ  

யாக - ஒ  பயங்கரவாதியாகப் பார்த்தனர். அேதேபான்  
வடக்குக்கு ஒ  சிங்கள இைளஞன் ெசல் ம்ேபா  அல்ல  
வடக்கில் ஒ  சிங்கள இைளஞைனக் கா ம்ேபா  அவைர 
அங்குள்ளவர்கள் வட மாகாணத்தின் ஒ  ேராகியாக 
அல்ல  தமிழ் இனத்தின் ஒ  ேராகியாகப் பார்த்த 
சம்பவங்கள் இடம்ெபற்றன. ஆனால், இன்  அவ்வி  
சாராைர ம் ஒன்றிைணக்கின்ற ஒ  ேவைலத்திட்டத்ைத 
இைளஞர் ேசைவகள் மன்றம் ெசய்  வ கின்ற .  

அந்த வைகயில் கடந்த காலங்களில் மாவட்டங் 
க க்கிைடயிலான இைளஞர் பாிமாறல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
இைளஞர் ேசைவகள் மன்றத்தின் தைலைமயில் மன்னார் 
மாவட்டத்தில் நைடெபற்ற . அந்த ேநரத்தில் ெதன்னிலங்ைக 
இைளஞர்கள், மத்திய மாகாண இைளஞர்கள்  வட 
மாகாணத்தி ள்ள மன்னா க்கு வந் , அங்குள்ள 
இைளஞர்களின் க க்குச் ெசன்  அவர்கேளா  ஓாி  
வாரங்கள் தங்கியி ந்  அவர்களின் பழக்கவழக்கங்கள், 
பாரம்பாியங்கள், கலாசாரங்கைளப்பற்றிப் ப ப்பதற்கும் 
அவர்கைளப் பற்றிய ாிந் ணர்  ஏற்ப வதற்கும் ஏற்ற 
ேவைலத்திட்டங்கள் ேமற்ெகாள் ளப்பட்டன. உண்ைமயில் 
இ தான் இன்  நாட் க்குத் ேதைவயான .    

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා 
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்) 
(The  Hon. Hunais Farook) 
Sir, please give me one more minute.  

நாட் ன் ஓர் இனம் இன்ேனார் இனத்ைதப் 
பயங்கரவாதியாகப் பார்த்த நிைலைம வி பட்  உள்ளத்தால் 
ஓர் இனம் இன்ேனார் இனத்ைத அரவைணக்கின்ற அந்த 
ேவைலத்திட்டங்கள் ெதாடர்ந்  ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். 
அப்ேபா தான் நாட் ல் சமாதான ம் ெபா ளாதார 
அபிவி த்தி ம் ஏற்ப ம். அந்த வைகயில் இைளஞர் 
க க்கிைடயில் ாிந் ணர்ைவ ஏற்ப த் கின்ற ேவைலத் 
திட்டங்கைள இைளஞர் அ வல்கள் மற் ம் திறன் 
அபிவி த்தி அைமச்சின் லம் ேமற்ெகாள்வைத நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம்.  

இன்  வன்னி மாவட்டத்தில் இைளஞர் ேசைவகள் மன்றம் 
ெதாடர்பான பல ெவற்றிடங்கள் காணப்ப கின்றன. ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கேளா ம் அதன் தைலவேரா ம் நாங்கள் 
இ  சம்பந்தமாகக் கைதத் ள்ேளாம். அைத ம் 
ெசய் ம்ேபா , நிச்சயமாக வன்னி மாவட்ட இைளஞர்கைள 
எதிர்காலத்தில் ஒ  ாிந் ணர் மிக்க இைளஞர்களாக 
உ வாக்கலாம் என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம். 

1685 1686 

[ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක්  මහතා] 
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[අ.භා. 12.03] 
 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා (ෙයෞවන කටයුතු හා 
නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம - இைளஞர் அ வல்கள், 
திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs 
and Skills Development) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා 

සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂයන්ට අදාළ විවාදෙය්දී මෙග් 
කථාව ආරම්භ කිරීමට  ෙපර මා පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා,  
විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට. ෙමොකද, මෙග් ෙපෞද්ගලික 
ඉල්ලීමකට අනුව, ෙම් සඳහා ෙයොදා ෙගන තිබුණු දිනය ෙවනස් 
කරලා අද දවසට ෙමය ෙයොදා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයනුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් පසු ගිය වසර 
04කට වැඩි කාලය පුරාවට අප ෙවත පවරා දීපු වග කීම විමසා 
බැලීමකටයි, -ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා ෙවතත්, ගරු ෙමොහාන් ලාල් 
ෙගේරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ෙවතත්,  ඒ වාෙග්ම මීට ෙපර එක් 
ෙවලාවකදී ගරු දුමින්ද දිසානායක  සෙහෝදර ඇමතිතුමා, ඊට ෙපර 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් සෙහෝදර අමාත්යතුමා ඇතුළු අපි 
කණ්ඩායෙම් - අපිත් මුහුණ ෙදන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, අපි තනි පුද්ගලයින් ෙනොෙවයි, එක කණ්ඩායමක්. 
අමාත්යාංශය, අනුබද්ධ ආයතන, ෙම්වාෙය් ෙසේවය කරන සියලු 
ෙදනා -අපි- එක team  එකක්. අෙප් උත්සාහය පිළිබඳව විමසා 
බැලීමකටයි, විභාගයකටයි හැම අවුරුද්ෙද්ම ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
අෙනක් අමාත්යාංශ වාෙග්ම අපිත් මුහුණ ෙදන්ෙන්.  

ෙම් ගත වුණු කාල සීමාව ඇතුෙළේ අෙප් කටයුතු පහසු කර 
ගැනීම සඳහා අපට උදවු කරපු සියලු ෙදනා ෙවතම කෘතෙව්දීත්වය 
පළ කිරීම මෙග් පළමු  යුතුකම ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා තරම් ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 
විෂය ෙත්රුම් ගත්තු රාජ්ය නායකෙයක්, ෙවන ෙනොමැති තරම්. 
ෙත්රුම් ගැනීම විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 
එතුමා එය කියාවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා පාෙයෝගික වැඩ 
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කරපු නායකෙයක්. පාරක් හදලා ඒ පාර දිෙග් 
යනවා විතරක්  ෙනොෙවයි, ඒ පාෙර් යන්න අෙනක් අයට ආරාධනා 
කරමින්,  පහසුකම්  සපයමින් ඉදිරියට යන නායකෙයක්. ෙමවැනි 
නායකයකු නිදහසින් පස්ෙසේ ආණ්ඩු නිල් පාට වුණත්, ආණ්ඩු 
ෙකොළ පාට වුණත්,  ආණ්ඩු නිල් - රතු, රතු - ෙකොළ වුණත් ෙම් 
රෙට් ඉතිහාසෙය් කවදාකවත් හිටිෙය් නැහැ. විෙශේෂෙයන් ෙමවර 
ෙම් සාකච්ඡාවට භාජනය කරන අය වැෙය්දී පවා, අය වැය  
ෙල්ඛනය සකස් කිරීෙම්දී ඒ උපෙයෝගී කර ගත්ත දර්ශක, මානයන් 
පිළිබඳව සති තුනක කාලයක් ෙම් සභාෙව් සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම  පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා  ෙද්ශීය 
අරමුදල්වලින් පමණක් රුපියල් මිලියන 2,400ක   මුදලක් ෙම් 
අවුරුද්ෙද් අප අමාත්යාංශෙය් පතිපාදනවලට ෙවන් කරන්න එතුමා 
කෘතෙව්දී ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සමස්ත ෙම් ගරු සභාව 
ෙවනුෙවන් මා මාෙග්  ගරුත්වය පළමුෙවන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙවත පදානය කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
මෙග් සෙහෝදර කැබිනට් මණ්ඩලය ෙම් සියලු කාරණාවලදී ඉතාම 
සමීපව ඉඳෙගන අපට උදවු කරමින්, සහෙයෝගය ෙදමින් කටයුතු 
කළා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා  මන්තීතුමා 
අෙප් අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව  නිෙයෝජනය 
කරනවා.  එතුමා අද ආරම්භක කථාව කළා. එතුමාෙග් කථාෙව් 
කරුණු සමඟ මෙග් එකඟතාවක් නැති වුණත්, සමහර කාරණා 
සභාව ෙනොමඟ යවන කාරණා වුණත් -ඒක එතුමාෙග් අයිතිය- 
එතුමා ෙම් මාතෘකාවට වැදගත් ආරම්භයක් දුන්නා. ෙම් මාතෘකාව 
විසිෙරන්න ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙම් මාතෘකාව හෑල්ලු කරන්ෙන් 

නැතිව ෙහොඳ ආරම්භයක් දුන්නා. ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමාත්,  ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන්  
මන්තීතුමාත් - අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අමතරව - 
අෙප් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ නිසා අප 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යාෙම්දී උපෙද්ශක කාරක 
සභාව විසින් ෙදනු ලබන ඉතා විශිෂ්ට වූ සහෙයෝගය පිළිබඳව  මා 
විෙශේෂෙයන්ම මාෙග් කෘතෙව්දීත්වය පළ කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම බහුජන සංවිධාන 
සහ ෙම් රෙට් මාධ්ය භාවිතාව ලබා ෙදන විෙව්චනාත්මක 
සහෙයෝගය අමාත්යවරයා විධියට මම අගය කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම  ජාත්යන්තර පජාව ෙම් රෙට් නිපුණතා සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් ෙදනු ලබන සහාය පිළිබඳවත් අපි සඳහන් 
ෙනොකෙළොත් ඒක සාධාරණයි කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
අපි ඒ සියලුම ෙදනා කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ.  

අෙප් අමාත්යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලය, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, 
ජනාධිපති ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය යන ෙම් සියලුම 
ෙදනාට ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු අමාත්යතුමාෙග්ත්, මෙග්ත් 
මිතත්වය පිරුණු කෘතෙව්දීත්වය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කළ යුතුව 
තිෙබනවා. 

මට ලැබී තිෙබන කාලෙයන් විනාඩි 20ක් වෙග් පමාණයක් 
තමයි තව ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම පළමුෙවන්ම ගරු 
නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 
මම මීට ඉස්ෙසල්ලාත් එතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් කළා. එතුමාෙග් 
කථාව ආරම්භෙය්දීම කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ, UNDP ආයතනය 
ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව  අෙප් අමාත්යාංශෙය් වාර්තාවක් හැටියටයි. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ළඟ ඒ වාර්තාව තිෙබනවා. Advisory 

Committee එකක් ගැන ෙම් වාර්තාෙව්ම තිෙබනවා. 
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශෙයන් ඒකට සහභාගි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, Ms. Nilanthi Sugathadasa, Additional Secretary, 
Ministry of Youth Affairs and Skills Development. ඒ වාෙග්ම 
මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් සහභාගි වුෙණ් Dr. Suren Batagoda 
මහත්මයා. එතුමාත් එදා ඇවිල්ලා සිටියා. අනිත් එක තමයි ෙම් 
රෙට් විශ්වවිද්යාලවල ඉන්න ඉතාමත් වැදගත් පිරිසකෙගන් තමයි 
ෙම්ක හැදිලා  තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඉතාම පැහැදිලියි. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
පංගුවක් ෙවලාවට ඔබතුමා ෙම්ක පිළිගන්ෙන් නැතුව ඇති. 

නමුත් ෙම්ක ෙබොරු වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. ඒකයි මම ඔබතුමාට 
කියන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ඔබතුමාට කථා කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් ඒ අවස්ථාව 

ශීලාචාරව පාවිච්චි කරනවා කියන අර්ථය ඇතිවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ෙම් නිශ්චිත වාර්තාව ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, 

1687 1688 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක් අරෙගන බලන්න. ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා  අගාමාත්යවරයා වශෙයන් ෙම් රටට නායකත්වය දුන් 
ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් ඔය කියන වයස් කාණ්ඩෙය් විරැකියාව සියයට 
40 පැනලා තිබුණා. ෙලෝකෙය් ඕනෑම දියුණු රටක අවුරුදු 20-24 
අතර වයස් කාණ්ඩෙය් විරැකියාව වැඩියි. ගරු මන්තීතුමනි, වයස 
අවුරුදු 20-24 ඇතුෙළේ තමයි විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලබන මුළු 
පජාවම ඉන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
මම කියන්ෙන් විරැකියාෙවන් ඉන්න පිරිස. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔව්, ඒ අය විරැකියාෙවන් තමයි ඉන්ෙන්. අෙප් වෘත්තීය පුහුණු 

ආයතනවල ඉන්න - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
කරුණාකරලා බාධා කරන්න එපා. මට තව විනාඩි 20යි 

තිෙබන්ෙන්. මම ඔබතුමාට එක අවස්ථාවක් දුන්නාෙන්. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, විරැකියාෙවන් සිටින අය රැකියා ෙසව්වා. 

නමුත් රැකියා හම්බ වුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පැහැදිලියි. මම කියන්ෙන්, කරුණාකරලා වයස 20-24 අතෙර් 

කාණ්ඩය උපුටා දක්වන ඕනෑම පුද්ගලෙයක් ඒ අයිතියට ගරු 
කරමින් ඊට පස්ෙසේ වයස් කාණ්ඩත් උපුටා දක්වන්නට ඕනෑ. 
අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට අෙප් රෙට් 
විරැකියාව පිළිබඳ ජාතික දර්ශකය සියයට 5 දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
විතරක් ෙනොෙවයි, දත්තයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් තුළ තිෙබන 
දර්ශක කිහිපයත් අරෙගන බලන්න. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 
දී පළමුවැනි වතාවට අය වැයක් ඉදිරිපත් කෙළේ "නිදහස්                      
ශී  ලාංකිකයා" පදනම් කරෙගනයි. එදා පදනම වුෙණ් "නිදහස්                 
ශී  ලාංකිකයා" යන්නයි. ශී ලාංකිකයා නිදහස් කර ගත්තාට පසුව 
ඉදිරිපත් කරන ෙදවැනි අය වැය එතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
2010දීයි. 2010දී ඉදිරිපත් කළ ඒ අය වැෙය් පදනම වුෙණ් "නූතන 
ශී ලාංකිකයා" යන්නයි. නූතනත්වය වැඩම කළා රට ඇතුළට. 
නූතනත්වෙය් සංකල්ප කැඳවපු අය වැයක්. නිදහස් ශී ලාංකිකයා 
ෙවනුෙවන් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා, ඊළඟ කාණ්ඩය පටන් 
ගත්ෙත් -ෙදවැනි ඉනිම ආරම්භ කෙළේ- නූතන ශී ලාංකිකයා පදනම් 
කරෙගනයි. ෙතවැනි ඉනිමයි දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු 
නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙහොඳ කිකට් කීඩකෙයක්. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායම් කිකට් තරගෙය්දී එතුමා දක්ෂතම 
පිතිකරුවා. ඒ නිසා එතුමාට ෙත්ෙරන භාෂාෙවන් මම කිව්ෙව්. 

ෙතවැනි ඉනිමක් කිකට් කීඩාෙව් නැති වුණත් ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙතවැනි ඉනිමක් ආරම්භ 
කරමින් ඉදිරිපත් කෙළේ "තාක්ෂණික ශී ලාංකිකයා" පිළිබඳ 
පදනමක් සහිත අය වැයක්. නිදහස් ශී ලාංකිකයා, නූතන                      
ශී ලාංකිකයා, තාක්ෂණික ශී ලාංකිකයා. ෙමන්න ෙම්කයි අෙප් 
ගමන. ෙමතැනයි අෙප් පාර තිෙබන්ෙන්.  ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් කරනවා. 1948 
ඉඳලා ෙම් රෙට් මහා මැතිවරණ කීයක් පවත්වලා තිෙබනවාද? 
ජනාධිපතිවරණ කීයක් පවත්වලා තිෙබනවාද? ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා ෙම් රෙට් වෘත්තීය 
අධ්යාපනය ගැන,  කාර්මික අධ්යාපනය ගැන කිසියම් සැලැස්මක් 
නිර්මාණය කරලා, දිශානතියක් ෙපන්වලා, අෙප් නිපුණතා 
සංවර්ධනය ජාත්යන්තර තලයට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් 
සම්පාදනය කරලා ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් කරපු එකම එක පතිපත්ති 
පකාශයක් තිෙබනවා නම් මට උපුටා දක්වන්න. නිල්පාට ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙකොළ පාට ෙවන්න පුළුවන්, රතු පාට ෙවන්න පුළුවන්, 
එක ෙද්ශපාලන ලියවිල්ලක් පුළුවන් නම් සභාගත කරන්න. මම 
විෙශේෂෙයන්ම නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් 
ඉල්ලන්ෙන් ඒකයි. ෙම් විෂයය ඉතිහාසෙය් අපට මඟ හැරුණු 
විෂයයක්. ෙම් ක්ෙෂේතයම අපට මඟ හැරුණා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 1893 කාලෙය් සුදු 
අධිරාජ්යවාදීන් යටෙත් මරදාන කාර්මික විද්යාලෙයන් තමයි ෙම් 
රෙට් වෘත්තීය අධ්යාපනය, කාර්මික අධ්යාපනය ආරම්භ 
ෙවන්ෙන්. 1893 ඉඳලා අපට ඊළඟ පියවර තබන්න ශත වර්ෂයකට 
වැඩි කාලයක් බලාෙගන ඉන්න සිද්ධ වුණා. ආණ්ඩු ආවා ගියා. 
මැතිවරණෙයන් මැතිවරණයට පතිපත්ති පකාශන ඉදිරිපත් කළා. 
ෙමොකක්ද කියාත්මක වුෙණ්? සුදු අධිරාජ්යවාදින් ආරම්භ කරපු 
වෘත්තීය අධ්යාපනෙය්, කාර්මික අධ්යාපනෙය් ඊළඟ පියවර 
තබන්න විතරක් අපට ශත වර්ෂයක් බලා ෙගන ඉන්න සිද්ධ වුණා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්  2005න් ආරම්භ ෙවලා 
2014 දක්වා වූ ෙම් පාලන කාලය ඇතුළත ෙම් රෙට් වෘත්තීය 
අධ්යාපනෙය්, ෙයෞවන සංවර්ධනෙය් දැවැන්තම තීන්දු 5ක් 
අරෙගන තිෙබනවා. පංච මහා තීන්දු. එතුමා ජනාධිපති ෙවන්න 
ෙපර ෙම් රෙට් වෘත්තීය පුහුණුව බාර ඇමතිවරයා වශෙයන් 
කටයුතු කළා. සුදු අධිරාජ්යවාදින් ආරම්භ කරපු නගරයට පමණක් 
ෙක්න්ද වුණු කාර්මික අධ්යාපනය, 1994  ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි 
පනත විධියට ඉදිරිපත් කරලා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය ආරම්භ 
කරලා ගමට වෘත්තීය අධ්යාපනය අරෙගන ගිෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමායි. එෙතක් කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙම්ක දැක්ෙක් නැහැ. සෑම 
දිස්තික්කයකම පධාන නගරවල කාර්මික විද්යාල තිබුණා. ගමට 
ෙගන ගිෙය් නැහැ. නමුත් එදා වෘත්තීය පුහුණු ඇමතිවරයා විධියට 
එතුමා වෘත්තීය අධ්යාපනය ගමට අරෙගන ගියා.  එතැනින් පසුව 
2005න් ආරම්භ ෙවලා  2014 දක්වා වූ ෙම් කාලවකවානුව 
ඇතුළත විශාල වැඩ ෙකොටසක් අපි ෙම් ෙවනුෙවන් ඉටු කර 
තිෙබනවා. අපි කුහක නැතුව ෙම්ක දිහා බලන්නට ඕනෑ.  පාට 
කණ්ණාඩියක් නැතුව ෙම්ක දිහා බලන්නට ඕනෑ. වෘත්තීය 
අධ්යාපනෙය් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් එතුමා ගත්ත පියවර 
ෙමොනවාද? පළමුෙවන්ම ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම ස්ථාපනය 
කළා. කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙම් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම  - National 
Vocational Qualification -  ගැන හිතලා තිබුෙණ් නැහැ.  එෙතක් 
තිබුෙණ් එක එක කාර්මික විද්යාලවල, එක එක වෘත්තීය පුහුණු 
ආයතන ඉදිරිපත් කරන තමන්ෙග්ම වූ සුදුසුකම් මාලාවක්. 
ජාත්යන්තරව පිළිගත් ඒවා ෙනොෙවයි.  NVQ සුදුසුකම් මට්ටම් 1 
සිට 7 දක්වා නිර්මාණය වුණා. NVQ 7 කියන්ෙන් උපාධිය.  පංච 
මහ තීන්දු අතරින් පළමු වැනි තීන්දුව එයයි.  ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙදවැනි තීන්දුව වශෙයන් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්යාලය                   
-UNIVOTEC ආයතනය- ආරම්භ කළා. සුදු අධිරාජ්යවාදීන් ෙම් 
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රෙට් කාර්මික අධ්යාපන කමය ආරම්භ කරලා අවුරුදු 122කට 
පස්ෙසේ  වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය හරහා අෙප් රෙට් පළමු 
උපාධිධාරින් කණ්ඩායම බිහි වුණා. අවුරුදු 122ක්; දශක 12ක් 
අපට බලා ෙගන ඉන්න සිද්ධ වුණා. අෙප් රෙට් වෘත්තිය 
අධ්යාපනෙය් පළමු වැනි උපාධිධාරියා බිහි කරන්න නිදහසින් පසුව 
අවුරුදු 60කට වැඩි කාලයක් අපිට බලා ෙගන ඉන්න සිද්ධ වුණා.  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ කියන 
ෙද්ශපාලනඥයා නාවා නම්, ෙම් අවුරුදු 122 අවුරුදු 222ක් දක්වා 
අපට කල් මරන්න සිද්ධ ෙවන්න තිබුණා ෙන්ද කියා මම 
ඔබතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිෙයන් අහනවා. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙමෙතක් කවුරුවත් ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් නැති නිසා එවැනි 
කාලයක් යයි කියා මට සැකයක් තිබුණා. ඒ ෙදෙවනි වැදගත් 
පියවර.  

ඊට පස්ෙසේ තුන්ෙවනි වැදගත් පියවර ෙමොකක්ද? ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, තුන්ෙවනි වැදගත් පියවර තමයි, 
"තාක්ෂණෙව්දය" විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීම. ෙම් රෙට් උසස් 
ෙපළට තිබුණු ගණිතය, ජීව විද්යාව, වාණිජ්යය, කලා කියන විෂය 
ධාරාවන් 4 ෙවනුවට "තාක්ෂණෙව්දය" කියන විෂය ධාරාවත් 
හඳුන්වා දුන්නා. අද ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වතාවට 
පාසලයි, වැඩබිමයි අතර පාලමක් ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් පවතින 
ආණ්ඩුව ෙමොන ආණ්ඩුව වුණත්, වෘත්තීය පුහුණු විෂය භාර 
අමාත්යාංශය ෙකොතැන තිබුණත්, ඒ ෙද්වල් ෙදස අපි කවුරුත් 
බලාෙගන හිටිෙය් අනිමිස ෙලෝචනෙයන්. විභාගය fail වූ දරුෙවෝ, 
පාසල් හැර යන දරුෙවෝ අපි ළඟට එන ෙතක් අපි බලාෙගන 
සිටියා. අෙප් සියලුම ලිපිෙල්ඛන තිබුෙණ් "පාසල් හැර යන 
දරුවන්ට, විභාගය අසමත් දරුවන්ට, විශ්වවිද්යාල වරම් අහිමි 
දරුවන්ට" කියායි. ෙම්වා තමයි අෙප් දර්ශක වුෙණ්. මීට පිළියමක් 
වශෙයන් පළමුෙවනි වතාවට අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
ආනුභාවසම්පන්න සිද්ධියක් වුණා. අනාගතෙය් කවදා ෙහෝ දවසක 
විශ්ෙල්ෂණය කර කියාවි, ෙබදුම්වාදය පරාජය කිරීම හා සමාන 
පුණ්යකර්මයක් තමයි ෙම් සිද්ධ වුෙණ් කියා. අපි "තාක්ෂණෙව්දය" 
විෂය ධාරාව පාසලට හඳුන්වා දුන්නා. මම ෙමය නැවත කියනවා. 
අද වෘත්තීය අධ්යාපනයට එළෙඹන දරුෙවකුට ගර්භාෂයක් 
තිෙබනවා, මව් ෙකෙනක් ඉන්නවා, ෙපකණි වැලක් - umbilical 
cord එකක්-  තිෙබනවා. ෙමෙතක් අපි බලාෙගන හිටිෙය් 
ඕපපාතික දරුෙවක් දිහා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි; මුළු සමාජය; 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අවුරුදු හැට ගණනක් තිස්ෙසේ කථා කරන්න 
ඇති. අය වැය ඉදිරිපත් ෙවන්න ඇති. ඒ අය වැයවල මුඛ්ය 
පරමාර්ථය ෙමොකක්ද? දරුෙවෝ 340,000ක් ඉස්ෙකෝෙල් පාථමික 
පන්තියට භාර දුන්නා. අද 22,000ක් වුණත්, 2005 වර්ෂය 
වනෙකොට ඒ සංඛ්යාෙවන් 15,000ක් විශ්වවිද්යාලයට ගියා. ෙම් අය 
ඉලක්ක කර ෙගන තමයි අපි අෙප් ආර්ථික කමය ෙගොඩ නැඟුෙව්. 
ෙම් 15,000 ඉලක්ක කර ෙගන තමයි අපි අෙප් සමාජ කමය ෙගොඩ 
නැඟුෙව්. විශ්වවිද්යාලයට යන පමාණය අද සියයට 6ක් වුණත්, එදා 
විශ්වවිද්යාලයට ගිය සියයට 3ක්, 4ක් මතයි අෙප් ආර්ථික 
සිද්ධාන්ත පදනම් වුෙණ්. හැබැයි, විශ්වවිද්යාලයට යන පමාණය 
සියයට 3 සිට 6 දක්වා වැඩි කරන්න ඕනෑය කියා අතිගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තීරණය කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විභාගය අසමත් වීම කියන්ෙන් 
ජීවිතය අසමත් වීමද? විශ්වවිද්යාලයට යන්න බැරි වීම කියන්ෙන් 
ඔහු ජීවිතෙයන් අසමත් වීමද? අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්, හැම 
දරුෙවකුටම වටිනාකමක් තිෙබන්න ඕනෑය කියායි, හැම 
දරුෙවකුටම සමාන අයිතිවාසිකමක් තිෙබන්න ඕනෑය කියායි. ඒ 
නිසා තමයි අපි ඊළඟ අවස්ථාව විධියට "තාක්ෂණෙව්දය" විෂය 
ෙගනාෙව්. එවකට අෙප් අධ්යාපනය කලාබර අධ්යාපනයකට 
ෙයොමු ෙවලා තිබුෙණ්. රෙට් තිබුණු කලාබර අධ්යාපනෙයන් 

ආර්ථිකය රුවිතට ගිය බව අපට අමතක වුණා. ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඇවිත් අවුරුදු පෙහන් පහට ෙද්ශපාලන බූරු 
කීඩාෙව් නියැෙළන්න ඇති. හැබැයි, ආර්ථිකය රුවිතට ගිය බව 
අමතක කරන්න එපා. ඒ කාලෙය් ෙජෝකර්ලා බිහි වන්න ඇති. 
ෙබදුම්වාදය පරාජය කිරීෙමන් පස්ෙසේ ඊළඟ වැදගත්ම කාරණය 
විධියට අධ්යාපන කමෙය් පතිසංස්කරණ අපට අවශ්යයි කියා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව් ඒ නිසායි. අද ඒක සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. කාටවත් ඒක පතික්ෙෂේප කරන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා 
මෙග් ෙද්ශපාලන මතවාදය ගැන එකඟ ෙනොවුණත්, ශී ලංකා 
පුරවැසිෙයක් විධියට ෙම් අනාගතවාදී පතිසංස්කරණය ගැන 
කාටවත් විරුද්ධත්වය පකාශ කරන්න බැහැ. 

එහි ඊළඟ පියවර විශ්වවිද්යාල විද්යායතන -university 
colleges- පිහිටුවීමයි. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා 
නිෙයෝජනය කරන යාපනය දිස්තක්කෙය් විශ්වවිද්යාල 
විද්යායතනය ජනවාරි මාසෙය් අප ආරම්භ කරනවා. දැනට 
මඩකලපුව, ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල සම්බන්ධව සහ ජාතික ඉදි 
කිරීම් ආයතනය හා බැඳුණු විශව්විද්යාල විද්යායතන 3ක වැඩ 
ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. තවත් විශ්වවිද්යාල විද්යායතන 5ක් 
යාපනය, කුලියාපිටිය, රත්මලාන, මාතර සහ අනුරාධපුරය යන 
දිස්තික්කවල ජනවාරි මාසෙය් ආරම්භ ෙවනවා.  

ෙමොනවාද, ෙම් විශ්වවිද්යාල විද්යායතන කියන්ෙන්? අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මට, ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට, 
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාට, එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාට 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙවන් ෙවන්ව හිතන්ෙන් නැතිව කණ්ඩායමක් 
වශෙයන් හිතන්න කියායි. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද ෙම් 
කථා කරන ෙමොෙහොත වන විට දරුවන් 15,000ක් උසස් ෙපළ 
පන්තිවල තාක්ෂණෙව්දය විෂයය හදාරනවා. ඊට අමතරව වෘත්තිය 
පුහුණු ආයතන, ෙපෞද්ගලික හා රාජ්ය ආයතන ඇතුෙළේ  NVQ 4 
සුදුසුකම තිෙබන දරුවන් දහස් ගණනක් සිටිනවා. ෙම් දරුවන්ට 
NVQ 5,  NVQ 6  මට්ටම් දක්වා ගිහින්  මධ්යම මට්ටෙම් 
ඉංජිෙන්රුවන් බවට පත් ෙවන්න පුළුවන්. අද ඒ ෙවනුෙවන් අප 
විශ්වවිද්යාල විද්යායතන -university colleges-  ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම් රෙට්  ඉතිහාසෙය් තබපු ඊළඟ වැදගත් 
පියවර. තව අවුරුදු 100කට පසුව ෙම් ගරු සභාව ඇතුළට එන ඒ 
පරම්පරාෙව් සාමාජිකයන් එය අගය කරන බව මට විශ්වාසයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් 
ආරම්භ වුණු පංචමහා තීන්දු පිළිබඳව මම කිව්වා. එයින් වැදගත්ම 
තීන්දුව ෙමයයි. අප ලබන අවුරුද්ෙද් මුල් කාර්තුෙව්දී ශී ලංකා 
ජාතික සුදුසුකම් රාමුව - SLQF - Sri Lanka Qualification 
Framework  එක-  ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
ෙම් රෙට් උපාධි පදානය කරන, උසස් ඩිප්ෙලෝමා පදානය කරන, 
ෙවනත් සහතික පත පදානය කරන විශ්වවිද්යාල සහ අනිකුත් 
සියලුම ආයතන අතෙර් ෙම් සුදුසුකම් සමමිතික කරගන්නට අවශ්ය 
ශී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් 
මුලිකත්වෙයන් අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා රට හමුෙව් 
තියනවා. ඒකට වැඩි කාලයක් යන්ෙන් නැහැ.  

ඉතාම ෙවෙහසක් දරමින් අෙප් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් 
කටයුතුවලට සහභාගී වූ  මෙග් මිත ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමාට මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ෙම් කාරණය කියන්ෙන්.  
ගරු මන්තීතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් 
ඉතිහාසෙය් කිසිම කෙලක, කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙනොගත් දැවැන්ත 
පියවර රාශියක් අප අරෙගන තිෙබනවා.  

දැන් මම ඊළඟ කාරණාව කියන්න සූදානම්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ඔරෙලෝසුව දිහා බැලුවාම නම් මට ෙපෙනනවා මට 
තව විනාඩි 5යි තිෙබන්ෙන් කියා.   

1691 1692 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
You have two more minutes. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
May I have a couple of minutes more? 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
You have to wind up in two minutes. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, විනාඩි ෙදෙකන් ෙකොෙහොමද 

මම ෙම් කරුණු ටික කියන්ෙන්? 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
If the Committee agrees, I can give you two more 

minutes. Does the House agree? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye.  
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මන්තීතුමියයි, නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා 

මන්තීතුමායි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමායි මට එකඟතාව පළ 
කළා. ඔබතුමන්ලාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මට ෙව්ලාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාටත් ස්තුතියි. 

 ගරු ෙයෝෙහේස්වරන් මන්තීතුමා ෙචෝදනා කීපයක් කළා.  
ඉන්දියන් ආණ්ඩුෙවන් මඩකලපුව Technical College එකට දීපු 
බස් එක ගැන එතුමා කිව්වා. මම ඉතාම වග කීෙමන් කියන්න 
කැමැතියි, USAID එකට ඉන්දියානු රජෙයන් ලැබුණු ඒ බස ්රථය 
ෙම් වන විට repair කරලා, නැවත අත්පත් කරෙගන තරුණ 
කටයුතු සඳහා ලබා දී තිෙබන බව.  

සමන්තුෙර් ෙටක්නිකල් ෙකොෙල්ජ් එෙක් මුස්ලිම් දරුවන්ෙග් 
සංඛ්යාව ඉතා ඉහළ මට්ටමක ඉන්න නිසා දමිළ දරුවන්ට තිෙබන 
ඉඩ කඩ පිළිබඳ පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා කියලා එතුමා 
කිව්වා. ඒක සව්ාභාවිකව ඇති වන තත්ත්වයක්. සමන්තුෙර් 
කියන්ෙන් මුස්ලිම් ජාතිකත්වෙයන් ෙපොෙහොසත් වුණු පෙද්ශයක්. 
ඒ නිසා අපි ඒක පාලනය කළ යුතු නැහැ. ගරු ෙයෝෙහේස්වරන් 
මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් විධියට කිලිෙනොච්චිය පෙද්ශෙය්, අෙප් 
ජාතික මධ්යස්ථානය, ජර්මන් රජෙය් ආධාර ලබා ෙගන 
පිහිටුවනවා. ඒ, ෙයෝෙහේස්වරන් මන්තීතුමාෙග් බල පෙද්ශය. 
ජර්මන් ෙටක් එක ඇරුණාම ලංකාෙව් පිහිටුවන දැවැන්තම 
කාර්මික ආයතනය එයයි. ඒ මධ්යස්ථානයට එන දරුවන්ෙගන් 
බහුතරය ඒ පෙද්ශෙය් දමිළ දරුවන් ෙවනවා. ඒක වළක්වන්නට 
බැහැ. ෙකෙනක් ෙචෝදනාවක් කරයි, ෙම්ෙක් සියයට 80ක් ඉන්ෙන් 
දමිළ දරුවන්, සිංහල දරුවන් ඉන්ෙන් සියයට 5යි, මුස්ලිම් දරුවන් 
ඉන්ෙන් සියයට 15යි කියලා. හැබැයි ඒක වළක්වන්නට බැහැ, 

ගරු ෙයෝෙහේස්වරන් මන්තීතුමනි. ඒ පෙද්ශෙය් ජන අනුපාතයට 
සමානුපාතිකවයි ඒක සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා,  ජර්මන් 
ෙටක්  ආයතනයට පසු ගිය අවුරුදු පහක හයක කාල සීමාව තුළදී 
දමිළ භාෂාව මවු භාෂාව කර ගත් දිස්තික්කවලින් පැමිණි දරුවන් 
පිළිබඳව විමර්ශනයක් කෙළොත් දිස්තික්ක පහකින් එකම දමිළ 
දරුෙවක්වත් ඇවිල්ලා සිටිෙය් නැහැ කියලා. අපි ඒකට ෙවන 
ෙවනම තීන්දු ගත්තා. දැන්වීම් පළ කිරීම පවා දමිළ භාෂාෙවන් යුතු 
මාධ්යවල පළ කරලා අද ඒ තත්ත්වය,  තෘප්තිමත් වන මට්ටමකට 
ෙනොවුණත්, යම් මට්ටමකට ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අද 
යාපනය, මුලතිව්, කිලිෙනොච්චිය, මන්නාරම, මඩකළපුව ෙම් හැම 
ප ෙද්ශයකම දරුවන් ෙකොළඹට ඇවිල්ලා ඒ ආයතනෙය් 
අධ්යාපනය ලබන මට්ටමට ඒ ආයතනය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා  අපි දමිළ දරුවන්, සිංහල දරුවන්, මුස්ලිම් දරුවන් කියලා 
ෙම් දරුවන් දිහා බලන්ෙන් නැහැ ගරු ෙයෝෙහේස්වරන්  
මන්තීතුමනි. ඒ සියලු ෙදනාම  ශී ලාංකීය දරුවන්. ඒ නිසා කිසි 
ෙලසක ඒක අසාධාරණයක්, අවාසියක් වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  

ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා  ගරු සභාව 
තුළ නැහැ.  මෙග් මිත සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා විතරයි 
 ඉන්ෙන්. ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාෙග් විනාඩි 25ක කාලෙයන් 
විනාඩි 20ක්ම  එතුමා ෙවන් කෙළේ  VTA Holdings  එක ගැන 
කථා කරන්නයි.  VTA Holdings  එක පිහිටුවීෙම්දී කැබිනට් 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට පථමෙයන් ඒ ආයතනය බිහි කිරීම 
පිළිබඳව වුණු ඒ වැරැද්ද මම භාර ගන්නවා. ඒක වැරැද්දක්,  අඩු 
පාඩුවක් වුෙණ්. අපි ඒ අඩු පාඩුව නිවැරදි කළා.  හැබැයි ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, VTA Holdings  එක පිහිටුවලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් වෘත්තීය අධ්යාපනය ලබන්න එන 
දරුවන්ට, ඒ ගුරුවරුන්ට අමතර අවස්ථාවක් ලබා ෙදන අතෙර් 
වඩාත් සාර්ථක පුහුණුවක් ලබා දීෙම් කටයුත්ත කරන්නයි.  
උදාහරණයක් විධියට එතුමා කිව්වා, VTA Holdings  එක ෙවනම 
වාහන ෙරෙපයාර් කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා කියලා. ඔව්. 
සම්පූර්ණ  ඇත්ත. අෙප් අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ තිෙබන වාහන, 
අනුබද්ධ ආයතන ඇතුෙළේ තිෙබන වාහන ෙම් සියල්ලම - ඉතාම 
බරපතළ අලුත්වැඩියා ඇෙරන්න අෙනක් සියල්ල- අලුත්වැඩියා 
කිරීම VTA Holdings  එක මඟින්  කරනවා. ඉතාම ෙහොඳින්  ඒ 
කටයුතු කර ෙගන යන බව මම අමාත්යවරයා  හැටියට කියන්න 
කැමැතියි.  

එතුමා තවත් එක ෙචෝදනාවක් කළා. ෙම් ෙචෝදනාව ගරු විජිත 
ෙහේරත් මන්තීතුමා දැන ෙගන සිටිෙය්ත් නැහැ. ඒ, අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ගිය අවුරුද්ෙද්ත් කළ ෙචෝදනාව. සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගැන ෙපෞද්ගලිකව ෙහොයලා 
බැලුවා. ඔව්, ටී-ෂර්ට් 20,000ක ඕඩරයක් දීලා තිබුණා. පළමුව 
ඇණවුම් කළ ටී-ෂර්ට් ෙතොගය ආවාට පස්ෙසේ ඒ දිහා බැලුවාම එය 
පමිතිෙයන් ෙතොර බව දැක්ක නිසා ඒ ෙතොගයම පතික්ෙෂේප කළා. 
ඒ සඳහා රුපියලක මුදලක් ෙගවලා නැහැ. මම කනගාටු ෙවනවා, 
ෙමය ගිය අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කළ පශ්නයක්, මම හිතන හැටියට 
ෙගේරු  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමායි  ඒකට එදා උත්තර දුන්ෙන්. ෙම් 
අවුරුද්ෙද්  ඒ ෙචෝදනාවයි ඒ විධියටම ෙවනත් මන්තීවරෙයක් 
ඉදිරිපත් කෙළේ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම එතුමන්ලාට කියන්ෙන් එක 
ආයතනයක සිදු වන පුංචි සිදුවීමක් බලා ෙගන ඒක දර්ශකයක් 
කරන්න එපා කියලායි, අෙප් උත්සාහය මනින්න. අප ගැන  
මනින්න ෙවනින් විධියකට. ඔබතුමන්ලා ෙවනින් දර්ශකයක් අතට 
ගන්න. කල්පනා කරලා බලන්න, ෙම් ගත වුණු අවුරුදු පහක කාල 
සීමාව තුළදී ෙම් ආයතනවලට ඇතුළත් වන ශිෂ්ය සංඛ්යාව 
ෙකොච්චර වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. සියයට 100කින් ශිෂ්ය 
සංඛ්යාව වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. පතීතනය කරපු පාඨමාලා 
ෙකොච්චර වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද? ෙම්වා තමයි දර්ශක.  එෙහම 
නැත්නම් මධ්යස්ථාන ෙකොයි තරම් ෙම් රෙට් වර්ධනය ෙවලා 
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තිෙබනවාද? ෙම්වා  තමයි දර්ශක. ෙම් ඕනෑම දර්ශකයකින් අපිව 
මනින්න. ඒවා වැරදි නම් අපව  විෙව්චනය කරන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්  ගත 
වුණු කාල සීමාව තුළදී අපි ජයගහණ රාශියක් ලබා දී තිෙබනවා. 
අමතක කරන්න එපා ෙලෝක තරුණ සමුළුව. අෙප් ගරු 
මන්තීවරෙයක් සඳහන් කළා, ජාතික තරුණ පතිපත්තිය ගැන. 
තරුණ පතිපත්තියක් ෙනොතිබුණු එකම රට අෙප් රටයි. ෙලෝකෙය් 
දියුණු ෙවමින් පවත්නා රටවල් අතර ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි 
වතාවට සෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකටම, සෑම පුරවැසියකුටම, සෑම 
සංවිධානයකටම, අම්ෙමකුට, තාත්ෙතකුට  එක මානයකින් 
දරුවන් දිහා බලන්න පුළුවන් විධිෙය් ජාතික තරුණ පතිපත්තියක්  
අද රට හමුෙව් තබා තිෙබනවා. ෙපබරවාරි මාසෙය්යි ඒක ඉදිරිපත් 
කෙළේ. 

ඉන් එහාට ගිහිල්ලා තරුණ සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් 
මෑතකදී ලබා ගත් ජයගහණ ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ආසියා 
කලාපෙය් පළමුවැනි වතාවට අපි ෙලෝක තරුණ සමුළුව 
පැවැත්වුවා. අවුරුදු 3000කට ආසන්න අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
කවදාවත් රටවල් 168ක නිෙයෝජිතයන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් 
කිසිම සම්ෙම්ලනයක් පවත්වා තිබුෙණ් නැහැ. සාර්ථක 
සම්ෙම්ලනයක් පැවැත්වුවා විතරක් ෙනොෙවයි එහි අවසන් 
පකාශනය වන ෙකොළඹ පකාශනය- Colombo Declaration -  අද 
ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත්ත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 
මූලස්ථානෙය් නිව්ෙයෝර්ක් නගරෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් 
හැම රටකම තරුණ කටයුතු පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සෑම 
භූෙගෝලීය කලාපයකම පධාන අත් ෙපොත - ලියවිල්ල- බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි  නිපුණතා 
සංවර්ධනය කියන මාතෘකාව අපි ජාත්යන්තර මට්ටමකට 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගියවර එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් 69වැනි මහා සමුළුව අමතා ෙලෝක 
තරුණයන් ෙවනුෙවන් ෙයෝජනාවක් කළා, විරැකියාව ෙවනුෙවන් 
ෙලෝක තරුණ නිපුණතා සංවර්ධන දිනයක් පකාශයට පත් 
කරන්නය කියලා.  තස්තවාදය හැරුණාට පස්ෙසේ තිෙබන පධානම 
පශ්නය තමයි විරැකියාව.  අපි තාක්ෂණෙව්දය ආරම්භ කළ දවස, 
ජූලි මාසෙය් 15වැනි දා ශී ලංකා නිපුණතා දිනය විධියට අපි 
සැමරුවා. ඒ දිනෙය්ම අපි ෙයෝජනා කළා, මාර්තු මාසෙය් 15වැනි 
දා ෙලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය විධියට සමරන බව. ඒ බව අද 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී මම ආඩම්බරෙයන් කියන්න කැමැතියි. එය නිල 
වශෙයන් නිෙව්දනය කරලා නැති වුණත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානය විසින් පකාශයට පත් කරන්න සියලු කටයුතු සූදානම් 
ෙවලා තිෙබන බවට  අපට සියලු ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
පකාශය ලැෙබන ෙතක් අපි ආදරෙයන්, ෙගෞරවෙයන් බලා ෙගන 
ඉන්නවා.  

මම ඔබතුමන්ලා දීර්ඝව ෙවෙහසට පත් කරන්ෙන් නැහැ. 
කාලය ෙකොපමණ හරස් වුණත් අවසාන වශෙයන් මම ඔබතුමාට 
ඉතා වගකීෙමන් කියන්ෙන් ෙම් රට ෙලෝක ෙද්ශපාලන සිතියෙම් 
වැදගත් රාජ්යයක් බවට පත් කරන්න නම් තරුණයා වැදගත් ෙකොට 
සලකන්න ඕනෑ කියන එකයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 
ආණ්ඩුව විධියට, රාජ්යය විධියට ඔවුන්ෙග් නිපුණතා සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් අපි බර තැබීම කරන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව, ෙම් 
රාජ්යය, ෙම් රාජ්ය නායකයා ඉදිරිපත් කළ  අය වැය  ෙල්ඛනෙය් 
පධාන ලක්ෂණ දිහා බලන්න. ෙම් අය වැය තුළින් -රාජ්ය ලියවිල්ල 
තුළින්- ෙම් කියන සියලු කාරණා මතු කරන්න අවශ්ය සියලු 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  

අවස්ථා තුනකදී දකුෙණ් සහ උතුෙර් සිද්ධ වුණා වාෙග්, 
අනාගතෙය් කිසිම දවසක නැවත වතාවක් ශී ලාංකීය තරුණයාට 

කැරළි ගසන්න, එෙහම නැත්නම් සයනයිඩ් කරලක් ෙබල්ෙල් 
එල්ලා ගන්න, එෙහම නැත්නම් රෑට ගිහිල්ලා ෙහොෙරන් තාප්පවල 
ලියන්න ෙනොලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, ෙම් කටයුතු වඩාත් 
සාර්ථකව ෙගන යන්න ෙම් ගරු සභාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
සහාය වඩ වඩාත් ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඩ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The Vote will be taken at the end of the day. The 

Sitting is suspended till 1.00 p.m.  
  

රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 
1.00ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] 
ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

 அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.00 மணி வைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  
சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00  p.m. and then resumed, MR.  
DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in 
the Chair. 

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස සහ ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත්යාංශය. වැය ශීර්ෂ 123, 309 - 311. සලකා බැලීම අපර භාග  
1.00 සිට 6.30 දක්වා. 

 
123 වන ශීර්ෂය.- ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස සහ ෙපොදු 

පහසුකම් අමාත්යවරයා 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 230,900,000 

 
தைலப்  123.- நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , 

ெபா வசதிகள் அைமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்-மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 230,900,000 

 
HEAD 123.- MINISTER OF  CONSTRUCTION, ENGINEERING 

SERVICES, HOUSING AND COMMON AMENITIES  
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,               
Rs. 230,900,000 

 
 
[අ.භා. 1.01] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු  සභාපතිතුමනි, "2015 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් 

කාරක සභා අවස්ථාෙව් අද දින බහස්පතින්දා විවාදයට ගැෙනන 
අමාත්යාංශ සහ ඒ යටෙත් ඇති අෙනකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා 
ආයතනවලට අදාළ 123, 309 - 311 අංක දරන වැය ශීර්ෂවලින් 
සම්පදායානුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලු පුනරාවර්තන 
වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා හැරිය යුතුය" යි  
මා ෙයෝජනා කරනවා.   

ගරු සභාපතිතුමනි,  කාරක සභාෙව් අවස්ථාෙව්දී විවාදය ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා විසින් ආරම්භ කරනවා ඇති. 

1695 1696 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 1.02] 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ෙම් කථා කරන 

තත්පරෙය්ත් අෙප් රෙට් ලක්ෂ ගණනින්, දස ලක්ෂ ගණනින් 
ජනතාව අව්වට ෙව්ලි ෙව්ලී,  වැස්සට ෙතමි ෙතමී හිසට වහලක් 
ෙනොමැතිව  අසරණභාවයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  හඬක් 
ෙනොමැති ඒ  නිහඬ  බහුතරය නන්නත්තාර වී සිටින යුගයකයි අද 
අපි ෙම් විවාදය පවත්වන්ෙන්. එෙසේ ලක්ෂ සංඛ්යාත, දසලක්ෂ 
සංඛ්යාත ජනතාවක් අනාථභාවයට ලක් වී සිටින කාල වකවානුවක 
උත්තරීතර යැයි කියා  ගන්නා වූ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන්ම, මන්තීවරුන්ට ෙලොකු හැන්ෙදන් ෙබදා හදා 
ගන්නවා. මන්තීවරුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය  රක්ෂණ ගාස්තුව රුපියල් 
ලක්ෂයකින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම,  අද රුපියල් 
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් වියදම් කරලා පාර්ලිෙම්න්තු  මන්තීවරුන් 
ෙවනුෙවන් අධි සුෙඛෝපෙභෝගී  නිවාස සංකීර්ණ  ඉදි ෙවනවා. රෙට් 
සල්ලි, රජෙය් සල්ලි, මහජනතාවෙග් සල්ලි උපෙයෝගි කරෙගන 
පිහිණුම් තටාක සහිතව, කායවර්ධන මධ්යස්ථාන සහිතව, සමාජ 
ශාලා සහිතව ඒවා ඉදි කර ගනිමින් අපි අපටම ෙබදා ගන්නවා, 
ෙලොකුම  හැන්ෙදන්. ෙපොදු ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් ෙපොල් 
කට්ෙටන් ෙබදා ෙදන ෙසොච්චමක්. හැබැයි,  ෙම් ෙසොච්චම  ගැන 
අද ෙව්දිකාවල, රැස්වීම්වල, මහජන හමුවල, නානාපකාර පුරසාරම් 
ෙදොඩවනවා. ජන දුක තමයි ඒ ෙව්දිකාවල පධාන මාතෘකාව.  
නමුත් අද රජෙය් සුබසාධන හැන්ෙදන්, ෙපොඩි මිනිහාට  
කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ලක් තමයි දක්වන්ෙන්.   මෙග් හිතවත් ගරු  
විමල් වීරවංශ  මැතිතුමාත් මෑත කාලෙය්  පසිද්ධ ෙව්දිකාවල මෙග් 
ෙම් කථාෙව් අන්තර්ගතය  එතුමාෙග් පකාශවලින් සනාථ කරලා 
තිෙබනවා. මෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන දීර්ඝ විගහයක් කරන්න මම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු  සභාපතිතුමනි, වර්තමාන රජෙය්  කියාකලාපය දිහා 
බැලුවාම, නිවාස ක්ෙෂේතය ගැන අෙප් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරනෙකොට, ෙම් පකාශන සහ කියාව අතර  ඓතිහාසික 
පරස්පරයක් තිෙබනවා.  මට ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඇෙමරිකාෙව් 
26වැනි ජනාධිපති තියෙඩෝර් රූස්ෙවල්ට් මැතිතුමා පකාශ  කරපු 
ෙදයක් මතක් ෙවනවා. එතුමා ෙම් විධියට කියා තිෙබනවා. 

 “Rhetoric is a poor substitute for action, and we have 
trusted only to rhetoric. If we are really to be a great 
nation, we must not merely talk; we must act big. 

“කියාෙවන් ෙපන්විය යුතු ආදර්ශය අලංකාර වචනවලින් 
ෙපන්විය ෙනොහැකි නමුත්, අපි ෙම් දක්වා විශ්වාස කරන්ෙන් ද 
ෙමම අලංකාර වචන පමණි.  ෙශේෂ්ඨ ජාතියක් වශෙයන් මතු 
වීමට අවශ්ය නම්, ෙම් කථාවලින් ඔබ්බට  ෙගොස් මහා 
කියාවලට ද ෙයොමු විය යුතුය.”   

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ අදහසත් සමඟම මම කැමැතියි,  
වර්තමාන සන්ධාන රජෙය් නිවාස ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනය පිළිබඳව 
ජනතාවට ලබා දුන්නු ෙපොෙරොන්දු ටික ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මතක් 
කරලා ෙදන්න. ෙමොකක්ද, ''මහින්ද චින්තන දිනවමු ශී ලංකා'' 
පතිපත්තිය තුළින් 2005 දී රෙට් ජනතාවට ලබා දුන්නු 
ෙපොෙරොන්දුව? 

වසරකට හැම ගමකම ෙගවල් 25 ගණෙන් ඉදි කරනවාය 
කිව්වා. අෙප් රෙට් දිස්තික්ක 25ට උප දිසාපති ෙකොට්ඨාස 331ක් 
තිෙබනවා, ගාම නිලධාරි වසම් 14,022ක් තිෙබනවා, කුඩා 
ගම්මාන 36,807ක් තිෙබනවා. අපි 2005 - 2010 පළමුවන 
ජනාධිපති කාල වකවානුව දිහා බලමු. ගාම නිලධාරි වසම් 
මට්ටමින් ගත්ෙතොත්, "මහින්ද චින්තන - දිනවනු ශී ලංකා" 

වැඩසටහෙන් ෙපොෙරොන්දු පකාරව නිවාස ලක්ෂ 17ක් හැදිලා 
තිෙබන්න ඕනෑ. ගම්මාන 36,807ක් තිෙබනවා. ගම්මාන හැටියට 
ගත්ෙතොත්, අර ෙපොෙරන්දුව හරිහැටි කියාත්මක වුණා නම්, නිවාස 
46,00,000ක් හැදිලා තිෙබන්න ඕනෑ. අපි තව ෙපොඩ්ඩක් පුළුල් 
විධියට හිතා බැලුෙවොත්, 2005 - 2010 කාලවකවානුව ෙනොෙවයි, 
2005 - 2014 කාල වකවානුව හැටියට ගණන් හදා බැලුෙවොත්, පසු 
ගිය වස ර නවයක කාල වකවානුව තුළ, ඒ කියන්ෙන් ජනාධිපති 
කාල වකවානු ෙදකක් තුළ හැම ගාම නිලධාරි වසමක්ම ඉලක්ක 
කර ෙගන නිවාස හැදුවා නම් නිවාස ලක්ෂ 157ක් හැෙදන්න ඕනෑ. 
ගම් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, ගම්මාන 36,807ක නිවාස ලක්ෂ 414ක් 
හැෙදන්න ඕනෑ.  

මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්න කැමැතියි, හැම ගමකටම 
අවුරුද්දකට ෙගවල් 25 ගණෙන් හදනවාය කියපු "දිනවමු                    
ශී ලංකා" වැඩසටහෙන් ෙපොෙරොන්දුවට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙකෝ ෙම් හදනවාය කිව්ව ෙගවල් ටික? ඒකට 
පිළිතුරක් ෙදන්න රජයට බැහැ. ඇයි? ෙම්  ඓතිහාසික 
ෙපොෙරොන්දුව තුළින් රජය පකාශ කර තිෙබන්ෙන් ඓතිහාසික 
ෙටොම් පචයක්. අෙප් රෙට් ජනතාවට අමු ෙබොරුවක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදස බලනෙකොට අපට ෙපනී 
යනවා, කරනවාය කියපු එක ෙදයක්වත් ෙම් රජය කියාත්මක 
කරලා නැහැයි කියලා. ෙම් රජෙය්  "මහින්ද චින්තන - දිනවමු                       
ශී ලංකා" වැඩසටහෙන්ත්, "මහින්ද චිනතන - ඉදිරි දැක්ම" 
වැඩසටහෙන්ත් සියලුම නිවාස ෙපොෙරොන්දු මා සතුව තිෙබනවා. 
මා ඒ ෙල්ඛන සියල්ලම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, 2005 මහින්ද චින්තන පතිපත්ති යටෙත්, 
ඒ ෙපොෙරොන්දු මාලාෙව් තිෙබන තවත් වැදගත් ෙපොෙරොන්දුවක් 
තමයි, ෙකොළඹ නගරය තුළ පැල්පත් හා ෙසසු අවිධිමත් නිවාසවල 
ජීවත් වන ජනතාව සඳහා නිවාස 65,000ක් හදා ෙදනවාය කියන 
එක. හැබැයි, 2010 වන ෙකොට "මහින්ද චින්තන -  ඉදිරි දැක්ම" 
වැඩසටහෙන් ෙපොෙරොන්දු වනවා, පැල්පත් නිවාසවල ජීවත් වන 
ජනතාවට නිවාස 40,000ක් හදා ෙදනවාය කියලා. 2005දී නිවාස 
65,000ක් හදනවාය කියනවා. 2010දී නිවාස 40,000ක් හදනවාය 
කියනවා. මට ෙත්ෙරන විධියට, ඒෙකන් ගම්ය වන විධියට, ෙම් 
කාල වකවානුව තුළ නගර බල  පෙද්ශෙය් නිවාස 25,000ක් හැදිලා 
තිෙබන්න ඕනෑ. මා පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි, 2005 - 2010 
කාල වකවානුව තුළ ෙම් හදනවාය කියපු නිවාසවලින් 
අරික්කාලක්වත් හදන්න ෙම් රජය සමත් ෙවලා නැහැයි කියලා. 
මා පැහැදිලිවම කියනවා,  වර්තමාන රජය 2005 - 2010 කාල 
වකවානුව තුළ පැල්පත් නිවාස පශ්නයට පැහැදිලි පාෙයෝගික 
විසඳුමක්  ලබා ෙනොදී මර නින්ෙද් තමයි සිටිෙය් කියලා.  

හැබැයි ෙම් මර නින්ෙදන් රජය අවදි වුණා, 2010 දී. 2010 දී 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කියනවා, අපි පැල්පත් 70,000ක් 
ෙවනුෙවන් ෙවනම නිවාස 70,000ක් හදනවාය කියලා. දැන් 
බලන්න, ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙටොම් පචය. 2005දී කියනවා, 
ෙගවල් 65,000ක් හදනවාය කියලා. 2010 දී කියනවා, ඒෙකන් 
25,000ක් අඩු කරලා 40,000ක් හදනවාය කියලා. ඉන්පසුව 2010 
දීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කියනවා, නිවාස 65,000ක් 
ෙනොෙවයි, 40,000ක් ෙනොෙවයි, 70,000ක් හදනවාය කියලා. 
නගර බල පෙද්ශෙය් පැල්පත්වල ජීවත් වන, මුඩුක්කු නිවාසවල 
ජීවත් වන ජනතාව ගැන නිවැරැදි  සංගණනයක් කරන්ෙන් නැතුව, 
නිවැරැදි පමාණය ෙනොදැන  වර්තමාන රජය ජනතාවට කියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, අපි ෙමපමණ පමාණයක් ෙගවල් හදා ෙදනවාය 
කියලා?  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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අපි 2010 වසෙර් සිට බලමු. නගර බල පෙද්ශෙය් -නගර සභා 
බල පෙද්ශෙය්- පැල්පත් නිවාසවලට  ෙම් රජෙයන් ලබා දී තිෙබන 
සහනය ෙමොකක්ද?  නගර බල පෙද්ශෙය්  පැල්පත් 70,000ක 
ජනතාවට නිවාස ලබා දීම සඳහා ෙම් වන විට නිවාස 17,945ක 
වැඩ පටන් අරෙගන තිෙබනවා. එය අපි දන්නවා.  හැබැයි ෙගවල්  
හැෙදන්ෙන්  70,000න්  සියයට 25ක් පමණයි. සියයට 25ක් 
ෙගවල් හැෙදන ෙකොට සියයට 75ක් අමතක කරලා තිෙබනවා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි,- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කියන්නට ෙදයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් කරුණු ටික පැහැදිලි 

කරන්න. මෙග් හිතවතා, මෙග් කල්යාණ මිතයා, මෙග් අඹ යාළුවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, නිවාස 70,000න්  17,945ක වැඩ පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. සියයට 25ක වැඩ ෙකෙරනවා. හැබැයි සියයට 
75ක් අනාථයි. අවසන් කරලා තිෙබන්ෙන් නිවාස 70,000න් නිවාස 
2,174යි. සියයට 12කයි වැඩ අවසන් කරලා තිෙබන්ෙන්. අගනුවර 
පැල්පත්වාසීන් ට  මහින්ද චින්තනෙයන් ලබා දුන්න ඵල විපාක අද 
අත්විඳින්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මහින්ද චින්තනෙයන් වාර 
ෙදකකදී කිව්වා, පැල්පත් නිවාස පශ්නය විසඳනවා කියලා. නමුත් 
එම පශ්නෙයන් විසඳුම් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් 70,000කින් සියයට 
12කට - 2,174කට- පමණයි. වර්තමාන රජෙයන් මම ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ඉදිරිෙය්දී පවත්වන්නට ෙයෙදන ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
ආපහු කුරුටු ගාලා, ආපහු ගණනක් හදලා කියන්න එපා,  
65,000ක්,  70,000ක් නිවාස අනිවාර්යෙයන්ම හදනවා කියලා. ඒ 
ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු ෙදනවා ෙවනුවට, කාරුණිකව ෙම් පැල්පත් 
වාසීන් සියලුම ෙදනා පිළිබඳව නිවැරදි, නිර්ව්යාජ, විනිවිද 
භාවෙයන් යුතු සංගණනයක් කරලා, සියලුම පැල්පත්වාසීන්ට දරා 
ගන්නට පුළුවන් වන ආකාරෙය් ෙව්තනයද, කුලිය ද, ඒ අවශ්ය 
කරන පමාණය ද අය කරලා සහන සහිතව ෙම් පැල්පත් වාසීන්ෙග් 
නිවාස පශ්නය විසඳන්න කියලා මම රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ජනාධිපතිවරණයක් ජනාධිපතිවරණයක් පාසා, මහ මැතිවරණයක්  
මැතිවරණයක් පාසා තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් ඇද දමපු ෙබොරු 
ෙබ්ගල් ජවනිකාව වහා නතර කරලා සත්යය ජයගහණය 
කරවන්නට කටයුතු කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමතැනින් රජෙය් පචය නතර ෙවන්ෙන් 
නැහැ. දැන් බලන්න,   ''දිනවමු ශී ලංකා'' ෙපොෙත් 22 ෙවනි පිටුෙව් 
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

 “දියවර, දියවර විසිරි, ජන උදාන, ගම්උදාන ආදී විවිධ නම්වලින් ඉදි කර 
ඇති නිවාස ෙයෝජනා කම යටෙත් ලබා දී ඇති නිවාස ණය හා ෙපොළියද 
කපා හැර එම නිෙවස්වල සින්නක්කර අයිතිය ලබා ෙදමි" 

  ෙබොෙහොම ලස්සන ෙපොෙරොන්දුවක්. ඉතාම ආකර්ෂණීය 
ෙපොෙරොන්දුවක්. දැන් ''මහින්ද චින්තන දිනවමු ශී ලංකා'' 
ෙපොෙතන් එෙහම කියන ෙකොට, අද පාෙයෝගිකව සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, නිවාස 
ණය කපා හරින්ෙනත් නැහැ; ෙපොලිය කපා හරින්ෙනත් නැහැ; 
සින්නක්කර අයිතිය ලැබිලාත් නැහැ. හැබැයි, අද වන විට එක 
ෙදයක් නම් සිද්ධ ෙවනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරි නිෙවස් මට්ටමට ගිහිල්ලා, 

ගෘහ මූලික ඒකක මට්ටමට ගිහිල්ලා, පුද්ගලික මට්ටමට ගිහිල්ලා 
එදා කපනවා කිව්ව ණය ටික එකතු කරනවා. ලජ්ජයි, ලජ්ජයි! 
1988 වර්ෂෙය්දී රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා සියලුම ආහාර 
මුද්දරලාභීන්ට ලබා දුන්න නිවාස ණය කපා හැරියා. එතුමා 1993 
දී ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. දැනට එතුමා අභාවයට පත් ෙවලා වසර 
21ක් වනවා. ෙම් මෑත කාලයක් ෙවනෙතක්ම ඒ ආකාරෙයන් කපා 
හරින ලද ණය අය කෙළේ නැහැ. නමුත් දැන් නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය්- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச ) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. ගරු මන්තීතුමා අසත්ය 

කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවා වැරැදියි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි ෙන්. කරුණාකර මාෙග් 

කථාවට බාධා කරන්න හදන්න එපා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් අඹ යාළුවා කිව්වා ෙන්. ඉතින් 

අඹ යාළුවා මට විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ. නැහැ. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ කියන්ෙන් අඹ යාළුවා ෙනොෙවයි? 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සභාපතිතුමනි, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් ඒ 

පතිපත්තිය අනුව  ආහාර මුද්දර ලාභීන්ට ලබා දී තිබූ නිවාස ණය 
සියල්ලක්ම කපා හැර තිබුණා. නමුත් එතුමා අභාවයට පත් ෙවලා 
වසර 21කට පස්ෙසේ  දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එදා 
එතුමා කපා දමපු ණය අද තරගයට අය කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
විෙශේෂෙයන්ම මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනෑ. 
[බාධා කිරීමක්]  

ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, ඇත්ත කථා කරන ෙකොට 
කලබල ෙවන්න එපා. මම වරදක් කියනවා නම් ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව් දී ඒවා නිවැරැදි කරන්න පුළුවන්. ෙදවැනි කාරණය මම 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් චින්තන දිනවමු ශී ලංකා වැඩසටහෙන් 
කියලා තිෙබනවා, "සියලුම ණය කපා හරිනවා, සියලුම ෙපොලිය 
කපා හරිනවා. සින්නක්කර අයිතිය ලබා ෙදනවා"ය කියලා. 
 එතැනදී ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින්  
ෙමොකක්ද කරන්ෙන් ? චින්තන ෙපොෙරොන්දුවලටත් පයින් ගහලා 
අද නිවසක් නිවසක් පාසා ගිහිල්ලා ණය අය කර ගන්නවා. ෙම්කයි 
ඇත්ත කථාව. ෙම් ඔක්ෙකොටම ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරියට තමන්ෙග් ෙසේවක පිරිසට වැටුප්  ටික ෙගවා 
ගන්නට බැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමා කපාපු ණය, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කපනවාය 
කියපු ණය අද ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින් 

1699 1700 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිවසක් නිවසක් පාසා ගිහිල්ලා අය කර ගන්නවා. එෙහම කපාපු 
ණය අය කර ගන්ෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් පඩි 
නඩි ටික ෙගවා ගන්නයි. ෙනළුම් කුලුනු හදන යුගයක, මුහුද ෙගොඩ 
කරලා දූපත් හදන යුගයක, රස්සා බිහි ෙනොවන වරායවල් හදන, 
නැව් එන්ෙන් නැති වරායවල් හදන, ගුවන් යානා එන්ෙන් නැති 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදන යුගයක ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය නඩත්තු කරන්න ෙම් රජයට මුදල් ෙවන් කරන්න බැරිද? 
ඒකත් ෙම් කපාපු ණය නැවත අය කරලා කියාත්මක කිරීම 
සදාචාර සම්පන්න ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ලජ්ජයි. ජාතික 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරිවරුන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පත් කිරීමට එදා රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා 
ඒ වැඩ සටහන නිර්මාණය කෙළේ ෙමොකටද? පෙද්ශ මට්ටමින්, ගම් 
නියම් ගම් මට්ටමින්, නගර මට්ටමින් නිවාස සංවර්ධන කියාවලිය 
ශක්තිමත් කරන්නයි; නිවාස ඉදිකිරීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක 
කරන්නයි එතුමා ඒ වැඩසටහන නිර්මාණය කෙළේ. ඒකටයි 
උප දිසාපති ෙකොට්ඨාසයට එක් ෙකනා ගණෙන් නිලධාරිවරුන් 
එතුමා පත් කෙළේ. එෙහම නැතිව ණය එකතු කරන්න ෙනොෙවයි. 
එදා ෙපේමදාස යුගෙය් ෙගවල් හදන්නට උපදිසාපති ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් බිහි කරපු නිලධාරින්, අද චින්තන යුගෙය් ණය එකතු 
කිරීෙම් ගිනි ෙපොලී මුදලාලිලා බවට පත් ෙවලා සිටිනවා. මම 
අහන්න කැමැතියි, චින්තනෙය් මහිමය ෙම්කද කියලා. චින්තනය 
විශ්වාස කරලා, බුරුතු ගණන් කතිර ගහලා, මනාප ගහලා, 
ඓතිහාසික ජන වරමක් ලබා දුන්නු අෙප් රෙට් නිහඬ බහුතර 
ජනතාවට - රෙට් පුරවැසි පරපුරට -  අත් පත් වන ඵල විපාකය 
ෙම්කද? ජනතාවට අත් පත් වන ඉරණම ෙම්කද කියලා මම 
අහන්න කැමැතියි. ලජ්ජයි. ෙම් පත් කරපු ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් නිලධාරින් අද නිවාසවලට ගිහිල්ලා බලහත්කාරකම් 
කරනවා. ෙගදර තිෙබන බඩු ටික ෙවන්ෙද්සි කරනවාය කියලා 
කියනවා; තර්ජනය කරනවා; උසාවි දමනවාය කියනවා. ෙම්වා 
මැද්ෙද් තමයි අද අෙප් රෙට් ජනතාව මහා අසරණ භාවයකට ලක් 
ෙවලා සිටින්ෙන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙබොරු,  ෙබොරු. ෙබොරු කියන්න එපා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ආදරණීය මෙග් හිතවත් ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්                   

ශී මුඛෙයන් "ෙබොරු කියන්න එපා, ෙබොරු කියන්න එපා" කියන 
වදන පිට ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ෙගවල් මට්ටමින් ගිහිල්ලා, 
බලහත්කාරකම් කරලා, උසාවි දමපු සියලුම කරුණු කාරණා 
සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු මා ළඟ තිෙබනවා. ඒවා නම් වශෙයන් 
කියන්න ෙව්ලාව නැති නිසා නඩු තීන්දු, ෙම් ලියුම් කියුම් 
සියල්ලක්ම ඔබතුමාෙග්ත්, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින්ෙග්ත් අවෙබෝධය පිණිස සහ දැන ගැනීම සඳහා මම 
සභාගත* කරනවා.  

ෙම්ක ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ජනතාවට 
ආදරය කරන, ෙහොඳ පගතිශීලී නායකෙයකු හැටියට ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර ෙම් කාරණය ෙකෙරහි 

ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  "මහින්ද චින්තන - දිනවමු  
ශී ලංකා" ෙපොෙත් පකාශ කර  තිෙබනවා, ඔක්ෙකොම  ණය කපා  
හරිනවා,  ෙපොලිය කපා හරිනවා කියලා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  
ෙගදර සින්නක්කර අයිතිය ෙදනවා කියනවා.  ෙම්  එකක්වත් අද 
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එක ෙදයයි ෙකෙරන්ෙන්. ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිෙය් නිෙයෝගය මත නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
නිලධාරින් බිම් මට්ටමට ගිහින් -  නිෙවස් මට්ටමට ගිහින් - අද 
ගිනි ෙපොලී මුදලාලිලා  බවට පත් ෙවලා  බලහත්කාරෙයන් ණය 
අය කර ගන්නවා. ෙම් නින්දිත කියාවලියට නැවතීෙම් ලකුණ 
තබන්නටය කියා අෙප් ගරු පගතිශිලී ඇමතිතුමාෙගන් මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කළාට එතුමා  
අමනාප ෙවන්ෙන් නැහැ කියා මා හිතනවා. එය මෙග් 
පජාතන්තවාදී අයිතිය. 

මා එතුමාට විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය මතක් කරන්නට  
කැමතියි. ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්ෙවනවාය කියා අපට  
ආරංචියක් ලැෙබනවා. 2005 ජනාධිපතිවර ණෙය්දී එතුමා දුන් 
ෙපොෙරොන්දුව ෙමොකක් ද? ෙම්  ඔක්ෙකොම ණය කපනවා කිව්වා;  
ඔක්ෙකොම ෙපොලී කපනවා කිව්වා; සින්නක්කර අයිතිය ලබා 
ෙදනවා. කවදා ද, කිව්ෙව්? මීට වසර නවයකට ෙපර 2005 
වර්ෂෙය්දීයි. අඩු ගණෙන් ෙම් ජනාධිපතිවරණෙය් නාමෙයන්,  ෙම් 
ණය ලබා ගත් ජනතාවට සහනයක් ලබා දීෙම් නාමෙයන්,  ඡන්දය 
ගැන හිතලා,  මනාපය ගැන හිතලා,  තමන්ෙග් තැන රැක ගැනීම 
මුදුන්පත් කර ෙගන ෙහෝ ඒ කිව්ව ආකාරයට ෙම් නිවාස ණයත් 
කපා හැරලා, ෙපොලියත් කපා හැරලා  ඒ අයට  ලබා ෙදනවාය 
කිව්ව සින්නක්කර අයිතිය ලබා ෙදන්නටය කියා මා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන්  ඉල්ලීමක් කරනවා.    

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ ඉල්ලීම කරන අතර තුර "මහින්ද 
චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" ෙපොෙත් සඳහන්ව  තිබුණු තවත් 
ෙටොන් පච රැසක් ගැන කථා කරන්න මට සිදු ෙවනවා.  බලන්න 
ගරු ඇමතිතුමනි, නාගරික මහල්  නිවාස ෙයෝජනා කම ඇතුළු 
රජෙය් නිවාස ෙයෝජනා කමවල පදිංචිකරුවන්ට ඒවාෙය් 
සින්නක්කර  අයිතිය ලබා ෙදනවාය කියා කිව්වා. කවදා ද කිව්ෙව්? 
අද ඊ ෙය් ෙනොෙවයි. 2005 වර්ෂෙය්දීයි.  ඒක ඉෂ්ට කර තිෙබනවා 
ද? සින්නකර අයිතිය දී තිෙබනවා ද? අදටත්  ඒක කියාත්මක 
ෙවලා නැහැ. වසර නවයක් ගිහිල්ලාත්  කියාත්මක කරලා නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ෙම් 
තිෙබනවා, උතුරු නැ  ෙඟනහිර පළාත්වල අවතැන්වූවන් යළි පදිංචි 
කරවීම උෙදසා නිවාස එක්ලක්ෂ පනස්දාහක්  හදනවාය කියා. 
 ඉන්දියානු රජය ෙගවල් පනස්දාහක්  හදනවා. නමුත් ලංකා රජෙය් 
මැදිහත් වීම තුළින් - නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් මැදිහත්වීම  
තුළින් - නිවාස සංවර්ධන ක්ෙෂේතය තුළ උතුරු නැ ෙඟනහිර 
ජනතාවට  කිසිම ෙසතක් ෙවලා නැහැ.   

  තවත් කාරණයක් ෙකෙරහි මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමතියි. "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි 
දැක්ම" ෙපොෙත් 38 වන පිටුව ෙවත මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙමොකක් ද,  එහි කියා තිෙබන්ෙන්? 

 "වතු පජාව නිවාස හිමි සමාජයක් බවට පත් කිරීම මෙග් පධාන 
ඉලක්කයකි. ඒ අනුව  2015 වන විට සෑම වතු ෙසේවක පවුලක්ම දැනට 
පදිංචි ෙප්ළි නිවාස ෙවනුවට මුලික පහසුකම් සහිත නව නිවසක  
සාඩම්බර හිමිකාර පවුලක්  බවට පත් කරමි. "  

 ෙකොෙහොම ද වැෙඩ්? ලස්සන කථාවක්; ලස්සන වචන. දැන් 
ෙම් ලස්සන වචන කියාවට නැංවීෙම්දී ෙමොකක් ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද වතු කම්කරු ක්ෙෂේතෙය් නිවාස  
එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහස් අටසිය අසූපහක් හැෙදන්නට  ඕනෑ. 
ෙම්  එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දහස් අටසිය අසූපහටම 2015 ෙවන විට 
ඒ නිෙවස් ටික ඔක්ෙකොම හදා ෙදන්න රජය ෙපොෙරොන්දු ෙවලා 

1701 1702 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ති ෙබනවා. හැබැයි අද ෙවන ෙකොට ෙමොකක් ද පගතිය? 2014 
ෙවන ෙකොට වතු ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් ෙගවල් හදා  තිෙබන්ෙන් 
1319යි. ෙමන්න, චින්තනෙය් මහිමය. එක්ලක්ෂ හැත්තෑපන්දාහක් 
හැෙදන්නට  ඕනෑ. නිවාස 1319ක් සාදා ති ෙබනවා.  තවත් නිවාස 
1137ක් සාදා ෙගන යනවා.  මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය 
අහන්නට කැමැතියි.  

ඔබතුමන්ලා නිවාස ෙමච්චර නම් හදලා තිෙබන්ෙන්, 2015 
වන ෙකොට ෙකොෙහොමද වතු ක්ෙෂේතෙය් 175 ,000කෙග් නිවාස 
පශ්නය විසඳන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාට ඒක කරන්න හැකියාවක් 
තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්] ෙම්වා කියන ෙකොට ඔබතුමාට 
ෙපොඩ්ඩක් තරහා යනවා. තරහා ගන්න එපා. ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් 
ෙබොෙහොම සරල ෙදයක්. "මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා " 
ෙපොතයි, "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ම" ෙපොතයි කරුණාකර 
පුස්තකාලෙයන් ෙගන්වා ෙගන ෙපොඩ්ඩක් කියවන්න. නිවාස 
ක්ෙෂේතය ගැන කියපු ෙද්වල්, එවැනි ෙපොෙරොන්දු දුන්ෙන් නැහැ 
කියලා කියනවා නම්, මම කියන්ෙන් ෙබොරුයි කියලා කියන්න.  

ඊළඟට, ධීවර පජාව ෙවනුෙවන් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. 
ෙමොකක්ද දුන්නු ෙපොෙරොන්දුව? ධීවර ජනතාවට ෙගවල් 30,000ක් 
හදනවා, ඒ සඳහා ෙකෝටි 150ක් ෙවන් කරනවා කියලා කිව්වා. 
ෙමන්න, ෙපොෙරොන්දුව. ඒකත් ෙබොරුවක්ද? ඒකත් මම කියන 
ෙබොරුවක්ද කියා අහන්න කැමැතියි. ඒ පිළිබඳව, මම 2013 මාර්තු 
08 වැනිදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අෙප් ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න කළා.  එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
එම පශ්නයට අදාළ කරුණු කාරණා ඇතුළත් පිටු කීප ෙය් ඡායා 
පිටපතක් මා සභාගත* කරනවා. ෙමොකක්ද,  ධීවර ඇමතිතුමා 
කිව්ෙව්? "අෙන්, ෙකොෙහොමද ෙගවල් 30,000ක් හදන්ෙන්, ඔය 
ෙවන් කරනවාය කිව්ව ෙකෝටි 150 ෙවන් කරලා නැහැ ෙන්." කවුද 
එෙහම කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් ධීවර ඇමතිතුමා. 
"ෙගවල් 30,000ක් හදනවා කිව්වා. දැන්  ඉතින් ෙකොෙහන් 
ෙකොෙහන් ෙහෝ සල්ලි ටිකක් ෙහොයා ෙගන අපි ධීවර පජාව 
ෙවනුෙවන් ෙගවල් 1,000ක් හදලා තිෙබනවා" කිව්වා. එතෙකොට 
තව නිවාස 29,000ක් හදන්න ඕනෑ.  ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් ඇමතිතුමාෙගන් මම අහන්න කැමැතියි, 
ධීවර පජාවට ෙමෙහම ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා  ඊළඟ 
ජනාධිපතිවරණයට ෙපර ඉතුරු ෙගවල් 29,000 හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙකෝටි 150ට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා මා ගරු 
විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි. ඒ ෙකෝටි 150 
ඔබතුමා සඳහන් කරන ආර්ථික ඝාතකයා කප්පාදු කළාද? මම 
එතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ආර්ථික ඝාතකයා ඒ සල්ලි ටික 
ගත්තාද කියලා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මට ඇමතිතුමා පිළිබඳවත් 
උභෙතෝෙකෝටික පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා කියන්ෙන් රජය රැක ගන්නට ෙලොකු කාර්ය භාරයක් 
කරන පුද්ගලෙයක්. ෙමතුමා ෙලොකු උත්සාහයක් දරනවා, නිවාස  
ක්ෙෂේතය ෙගොඩ ගන්න. මම ඒක නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ෙමතුමා රජය රැක ගන්න 24 පැයම, 365 දවසම කටයුතු කරන 
ෙකොට ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන පතිපාදන 
කප්පාදු කරන්ෙන් ඇයි? ෙගවල් හදන්න පමාණවත් මුදල් 
පමාණයක් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාට ෙවන් ෙනොකරන්ෙන් ඇයි? 
ඒක තමයි, ෙලොකුම පෙහේලිකාව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට හිමි 
තැන තවම ලැබිලා නැහැ. ඔබතුමාට හිමි තැන ඔතැනත් 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට හිමි තැනක් තිෙබනවා. ඒක ගැන අපි 
ඉස්සරහාට කථා කරමු. [බාධා කිරීමක්] ගරු සභාපතිතුමනි, මට 

කනින් ෙකොනින් ඇෙහනවා එතුමා කියනවා, කප්පාදු කරලා නැහැ 
ලු. වැඩි කරලා ලු. ගරු ඇමතිතුමනි, 2014ට සාෙප්ක්ෂව 2015 දී 
ඔබතුමාෙග් මුදල් කපලා. ගරු ඇමතිතුමනි, මුළු රාජ්ය වියදෙම් 
පතිශතයක් හැටියට 2014 දී ඔබතුමාට හම්බ වුණා සියයට 3ක්. 
2015 දී මුළු රාජ්ය වියදෙමන් ෙවන් කළ පතිශතය කීයද? දශම 
27යි. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? විමල් වීරවංශ මැතිතුමා වැඩක් 
කරයි කියලා ඊර්ෂ්යාවටද, කුහකකමටද? ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයට මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින්. 
එෙහම ෙකෝටි ගණන් ෙවන් කරන ෙකොට ඇයි, වීරවංශ 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙසොච්චමක් පමණක් ලබා ෙදන්ෙන්. 
මම විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි, වැඩක් කරන 
ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම කැපිලි ෙකටිලි එනවා; කුහකකම් 
ෙකෙරනවා; ඊර්ෂ්යාකාරෙයෝ බිහි ෙවනවා.  

රණසිංහ ෙපේමදාස චරිතෙයන් ෙහොඳ පාඩම් ටිකක් ඉෙගන 
ගන්න පුළුවන්. එතුමා "නිවාස ලක්ෂය", "නිවාස දසලක්ෂය", 
"නිවාස පහෙළොස්ලක්ෂය" ආදී වැඩසටහන් කර ෙගන යන ෙකොට 
එවකට එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයත් එතුමාෙග් මුදල් කප්පාදු 
කළා; පතිපාදන අඩු කළා. මට මතකයි, මෙග් පියාණන් දැඩි ෙලස 
කලකිරුණා; දැඩි ෙලස කිපුණා. නමුත් එතුමා අෛධර්යමත් 
වුෙණ් නැහැ. ෙයෝධ බලය, ෙයෝධ ශක්තිය උපෙයෝගි කර ෙගන 
එතුමාෙග් නිර්මාණශීලි සංකල්ප තුළින් ෙමොකක්ද එතුමා කෙළේ? 
ෙසවන අරමුදල ආරම්භ කළා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා රජය රැක 
ගන්නට මහ බණ්ඩා වාෙග් වැඩ කරනවා. හැබැයි එතුමා මහ 
බණ්ඩා වාෙග් වැඩ කරන ෙකොට පුංචි බණ්ඩා එතුමාෙග් පතිපාදන 
කපනවා. රජය සුරකින්න, ජනාධිපතිතුමා රැකගන්න, 
ජනාධිපතිතුමාට වීර්යය, ෛධර්යය, ශක්තිය ලබා ෙදන්න, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් චිත්ත ෛධර්යය රැක ෙදන්න එතුමා මහ 
බණ්ඩා වාෙග් වැඩ කරනවා. එතුමා  මහ බණ්ඩා වාෙග් 
නානාපකාර වැඩ කරලා රජය රකින ෙකොට අෙන් අර ආර්ථික 
ඝාතකයා - පුංචි බණ්ඩා - එතුමාට කපනවා. නමුත් මම එතුමාට 
කියන්න කැමැතියි, ඔෙහොම මුදල් කැපුවාට ඔබතුමා ආර්ථික 
ඝාතකයාට භය ෙවන්න එපා කියලා. රණසිංහ ෙපේමදාස 
චරිතෙයන් පාඩමක් ඉෙගන ෙගන ෙසවන අරමුදල ශක්තිමත් 
කරලා, අය වැෙයන් කප්පාදු කරන මුදල පිරිමසා ගන්නට ෙසවන 
අරමුදෙලන් මුදල් අර ෙගන ෙගවල් ටික හදන්නය කියලා මම 
එතුමාට ෙයෝජනා කරනවා. 

බලන්න ගරු සභාපතිතුමනි, එදා රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් නිවාස සංකල්පයට ඇතුෙළන්ම ගරහන ෙකොට, 
ඇතුෙළන්ම විෙරෝධතා එනෙකොට එතුමා UN-Habitat සංවිධානය 
සම්බන්ධ කර ගත්තා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සම්බන්ධ 
කර ගත්තා. ෙලෝක බැංකුව සම්බන්ධ කර ගත්තා. ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදල සම්බන්ධ කර ගත්තා. සම්බන්ධ කර ෙගන අෙප් 
රෙට් ෙගවල් හැදුවා. හැබැයි අෙප්කම, ගෙම්කම, නාගරිකකම, 
අෙප් සංස්කෘතිය, සභ්යත්වය තුට්ටු ෙදකට විෙද්ශිකයින්ට 
විකුණුෙව් නැහැ.  

1987 වසෙර්දී ජගත් නිවාස වසර පකාශයට පත් කළා. 
ඇෙමරිකාෙව් Massachusetts Institute of Technology කියන 
විශ්වවිද්යාලය රණසිංහ ෙපේමදාස ශිෂ්යත්ව කමයක් ආරම්භ කළා. 
University College එක, ලන්ඩන් විශ්වවිද්යාලය රණසිංහ 
ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙවනුෙවන් ශිෂ්යත්ව ලබා දුන්නා. කැන්ටබරි 
සාමිවරයා එතුමා කරපු ඒ මහා ජනතා ෙසේවාව ෙගෞරවයට පාත 
කළා. ෙමොකක්ද, ෛදවෙය් සරදම? එදා රණසිංහ ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් කාල වකවානුව තුළ එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ගමන් 
මඟ, එතුමාෙග් නිවාස සංකල්පය ඉතාමත්ම නිර්දය ආකාරයට 
විෙව්චනය කරපු වර්තමාන රජයට සිද්ධ වුණා, නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමාට සිද්ධ වුණා, UN-Habitat Conference එකට 
යනෙකොට රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් නිවාස සංකල්පය 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළිබඳව වාර්තාවක් හදලා රණසිංහ ෙපේමදාස නිවාස සංකල්පය 
ජාත්යන්තරය හමුෙව් පශංසා මුඛෙයන් ඉදිරිපත් කරන්න. ලංකාෙව් 
බනිනවා. ලංකාෙව් පච ෙදොඩවනවා. ෙලෝකයට වාර්තා ෙදනවා, 
රණසිංහ ෙපේමදාසයන් කරපු විශිෂ්ට වැඩසටහන අපිත් අනුගමනය 
කරනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කෑ ගහන්න එපා. 
ඔබතුමා එදා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් හිටිෙය් නැහැ. 
ඔබතුමා ඒ කාලෙය් ෙපෙනන ෙතක් මානයක හිටිෙය් නැහැ. 
ඔබතුමා එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය්ත් නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මම ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාට පශංසා කරනවා. ඒ ෙමොකද, ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් 
පකාශ කරන්න එතුමාට ෙකොන්දක් තිෙබනවා. දැන් බලන්න ගරු 
සභාපතිතුමනි, අය වැය කථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
කියනවා, අෙප් රෙට් ජනතාව ෙගන් දිනකට ෙඩොලර් ෙදකක් 
උපයන අයෙග් පතිශතය සියයට 18යි කියලා. ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාට ඇත්ත කියන්න ෙකොන්දක් තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා කියවන්ෙන් අර ආර්ථික ඝාතකයා - අර පුංචි 
බණ්ඩා - ලියපු ෙකොළය. හැබැයි රජය සුරකින මහ බණ්ඩාට 
ෙකොන්දක් තිෙබනවා, ඇත්ත කථා කරන්න. එතුමා කියනවා, 
"නැහැ, ඕක ෙබොරු, දිනකට ෙඩොලර් ෙදකකට අඩුෙවන් ආදායම 
ලබන අය අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 40ක් ඉන්නවා" 
කියලා. දැන් ඔබතුමාම කියන්න, ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය 
සංඛ්යා ෙල්ඛනයද නිවැරදි, ඔබතුමා රටට කරපු පකාශයද නිවැරදි 
කියලා. ඇත්තටම උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ ෙන්. වීරවංශ 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඇත්ත කථා කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා 
පැහැදිලිව පකාශ කරලා තිෙබනවා, අද ෙම් රෙට් ජනතාවාදී 
සංවර්ධනයක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඔබතුමා කියලා 
තිෙබනවා, රටට උචිත ආර්ථික රටාවක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලා. ඔබතුමා කියනවා, ලක්ෂ 200ක් වූ අෙප් රෙට් 
පුරවැසි පරපුර ෙවනුෙවන් තීන්දු-තීරණ ගන්ෙන් එක්ෙකෙනක්, 
ෙදෙදෙනක්, තුන් ෙදෙනක් කියලා.  ඔබතුමා හරි. ඔබතුමා කියන 
ෙද් නිවැරදියි. ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා කරන ලද ෙම් පකාශ 
ඇතුළත් පුවත් පත් වාර්තා ඇතුළු ෙල්ඛන මම සභාගත* කරනවා.  

ෙම්වා ඓතිහාසික ෙතොරතුරු. එතුමා කියනවා ෙබොෙහොම 
ලස්සන කථා ටිකක්. ෙමොනවාද එතුමා කියන්ෙන්? "පුංචි මිනිහාට 
බැංකුවකින් ණයක් ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන් ෙරෝද තුෙන් 
වාහනයක් ගන්නට විතරයි. වගාවකට ණයක් දුන්ෙනොත් ඒක 
ෙදන්ෙන් ගිනි ෙපොලියට" කියලා. ෙමෙහම කියන්ෙන් ගරු විමල් 
වීරවංශ ඇමතිතුමා. එතුමා කියපු තවත් ෙහොඳ ෙහොඳ රසවත් කථා 
හුඟක් තිෙබනවා. ෙම් සීමිත කාලය තුළ මට ඒ සියල්ලක්ම 
කියන්නට බැහැ. විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා පැහැදිලිවම  කියනවා, 
ෙම් රජය යන්ෙන් හරි මාර්ගෙය් ෙනොෙවයි කියන එක;  ෙම් රජය 
තුළින් ජනතාවට ෙසතක් අත් පත් වන්ෙන් නැෙතයි කියන එක. 
මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා. මම එතුමාට 
පශංසා කරනවා. එතුමාට ෙකොන්දක් තිෙබනවා; එතුමාට 
හැකියාවක් තිෙබනවා.  එතුමාට වැඩක් කරන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. 
එතුමාෙග් වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම පාෙහේ කප්පාදු කරලා.  ඒ 
ෙවනත්  ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා අෙප් 
රෙට් ෙගවල් හදන "චැම්පියන්" ෙකෙනක් හැටියට බිහි ෙවයි කියා 
එතුමාට ඊර්ෂ්යා කරන නිසයි. ඒකට තමයි "ෙද්ශපාලන ඊර්ෂ්යාව" 
කියන්ෙන්.  ෙම්ක තමයි "ෙද්ශපාලන කුහකකම" කියන්ෙන්. මම 
වීරවංශ ඇමතිතුමාට කියන්නට කැමැතියි, ඔබතුමාට ෙකොන්දක් 
තිෙබනවා; ඔබතුමාට හැකියාවක් තිෙබනවා" කියලා. ඒ 

ෙකොන්දයි, හැකියාවයි ෙදකම උපෙයෝගී කර ෙගන, නව නිවාස 
සංකල්පයක් නිර්මාණය කරන්නට ඔබතුමාට ෛධර්යය, ශක්තිය 
සහ වාසනාව ලැෙබ්වා කියලා මම පාර්ථනා කරනවා.  

ඒ පාර්ථනාවත් සමඟම, ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාටත් පුංචි 
කාරණා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ. 2013 වර්ෂෙය් 
පගතිය සහ 2014 වර්ෂෙය් සංවර්ධන වැඩසටහන ෙකෙරහි මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් නිවාස අමාත්යාංශෙය්ම වාර්තා. ඔබතුමාෙග් නිවාස 
අමාත්යාංශෙය්ම වාර්තාවල කියනවා, ගාමීය නිවාස සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 600ක් ෙදන ෙකොට පාවිච්චි කරලා 
තිෙබන්ෙන් එයින් ෙසොච්චමයි කියලා.  රුපියල් මිලියන 600ක් 
ලබා ෙදනවයි කියලා මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරන විට, ඔබතුමාට 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 490යි. ඔබතුමාෙගන් 
කපලා තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 110ක්. රුපියල් මිලියන 110ක් 
කැපුවාට පස්ෙසේ ඉතිරි පමාණෙයනුත් දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 240යි; සියයට 49යි.  මම කියන්ෙන් ෙබොරු ෙනොෙවයි; 
පච ෙනොෙවයි. ෙම්වා එතුමාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් වාර්තා. ඒ 
වාෙග්ම, නිවාස ෙයෝජනා කම අලුත්වැඩියාවට අය වැෙයන් දීලා 
තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 1,000ක්. නමුත් ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් වාර්තාවල තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන 1,000න්  
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 400යි කියලා. රුපියල් 
මිලියන 400නුත් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
116යි;  සියයට 29යි.   

ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම බරපතල 
කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. අය වැෙයන් ෙවන් කළ සල්ලි ටික 
ඔබතුමාට ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක එක බරපතල කරුණක්. ඒ 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමා සටන් කරන්නට ඕනෑ. ඔබතුමාට හිමි විය යුතු 
මුදල් පතිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා ඔබතුමා මීට වැඩිය දැඩි 
සටනක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ඔබතුමාට ලැෙබන මුදල් 
පතිපාදන සියයට සියයක්ම වියදම් කිරීෙම් අමාත්යාංශ සැලැසම්ක්, 
නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් ඔබතුමා නිර්මාණය කරන්නට ඕනෑ.  
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම හිෛතෂීව ලබා ෙදන පුංචි අදහසක් ෙම්.   

 මම ඔබතුමාට කියන්නට කැමැතියි, ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙයන් හදන පගතිය සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් 
පිළිබඳව ෙපොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියලා. ඒ 
නිලධාරිතුමන්ලා  ෙදන හැම ෙද්ටම ඉවක්-බවක් නැතිව අත්සන් 
කරන්නට එපා.  ඒ ෙමොකද, මම ළඟ තිෙබනවා 2011 වර්ෂෙය් 
පගතිය සහ 2012 වර්ෂෙය් සංවර්ධන වැඩසටහන.  එහි ඔබතුමා 
කියනවා, නිවාස ෙනොමැති ලක්ෂ 15කට ආසන්න පවුල් 
පමාණයක් ෙවනුෙවන් ස්ථිර නිවාස හදලා ෙදනවයි කියලා.  ඒ 
කියන්ෙන්, 2012 වර්ෂෙය් නිවාස ලක්ෂ 15ක් හදන්නට ඕනෑ.  
හැබැයි,  අවුරුදු ෙදකකට පසුව, 2013 වර්ෂෙය් පගතිය සහ 2014 
වර්ෂෙය් සංවර්ධන වැඩසටහෙන් ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ලිපි ෙල්ඛන සියල්ලක්ම මා සතුව 
තිෙබනවා.    

ඊළඟ අවුරුද්ෙද් වාර්තාෙව් ඔබතුමා සඳහන් කරනවා "නැහැ. 
දැන් හදන්න තිෙබන්ෙන් නිවාස ලක්ෂ 7යි" කියා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට කියන්න, ෙම් වාර්තා  සකස් කරන 
නිලධාරින් ෙම්වා සකස් කරනෙකොට ෙහොඳට හිතලා බලලා ඒවා 
කරන්න ඕනෑ ෙන්ද? අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙගවල් ලක්ෂ 8ක්  
හදන්න බැහැ ෙන්. මම තමුන්නාන්ෙසේට ඉදිරිපත් කරන කාරණා  
මහ බරපතළ විෙව්චනයක් හැටියට ගණන් ගන්න එපා. ෙම්වා 
ඔබතුමාට හිෛතෂිව ඉදිරිපත් කරන සංඛ්යා ෙල්ඛන. ෙමතුමා 
කියනවා, මා ළඟ ලිපි ෙල්ඛන නැහැ කියා.  ඒ සියල්ලක්ම මම මීට 
කලිනුත් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත කර 
තිෙබනවා. ෙම් නිලධාරින් හදන ලියකියවිලි සහ වාර්තා පිළිබඳව 
වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර, ඒවාෙය් නිවැරදිභාවය තහවුරු 
කිරීමට ඔබතුමා කටයුතු කරන්න කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 

1705 1706 

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඉල්ලීමක් කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, නැවත වරක් මම 
කියන්ෙන්  විමල් වීරවංශ මැතිතුමාෙග් දක්ෂතාව ගැන වාදයක් 
විවාදයක් නැහැ;  ඒ ගැන තර්කයක් නැහැ.  නමුත් එතුමාට තිෙබන 
පශ්නය තමයි එතුමාට නිසි තැන ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  ෙම් රෙට් 
ෙගවල් ටික හදන්න අවශ්ය මුදල් පතිපාදන එතුමාට ෙවන් 
කරන්ෙන් නැහැ. 

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි.  

විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ලබා 
ෙනොදුන්නත්  විමල් වීරවංශ මැතිතුමාට නිසි කලට, නිසි ෙලසට, 
නිසි ආකාරයට රටට ෙසේවයක් කිරීෙම් අවස්ථාවක් නුදුරු 
අනාගතෙය්දී  උදාෙවයි කියා මම විශ්වාස කරනවා.  මම ඒ ගැන 
ඔබතුමාට ඉඳුරාම ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. ඒක එතුමාට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවනවා. ෙමොකද, ඔබතුමා ෙම් රජය තුළ ඉඳෙගන බැට කමින්, 
ජනතාවට ෙසේවයක් කරන්න උත්සාහ කරන ඇමතිවරෙයක්. 
එනමුත් ආර්ථික ඝාතකයාෙග් පහාරවලට ලක්ෙවලා ඔබතුමාෙග් 
තටු හැලිලා, ඔබතුමාෙග් අඬු කපලා- 

 
ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා 
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால  - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய 
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 
and Rural Community Development)  
ඔබතුමාට වුණු ෙද්මයි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ. මෙග් කැපුණු ෙද්වල් මට ලැබුණා.  ඒ ගැන බය  

ෙවන්න එපා. කැපුණු ෙද්වල් ලැබුණා. ෙහොඳට මතක තියා ගන්න 
ලැෙබන්න තිෙබන ෙද්ත් ලැෙබනවා.  ඔබතුමා කලබල ෙවන්න 
එපා.  ඔබතුමා කරුණාකර  නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් රෙට් 
දරුවන්ට ෙදන්න පටන් ගත්ත කිරි වීදුරුව ෙදන්න ෙකෝ. [බාධා 
කිරීම්] නිකම් පච ෙදොඩවන්ෙන් නැතුව; නිකම් පෙචෝරිස් ෙකෙනක් 
ෙවන්ෙන් නැතුව. ගරු සභාපතිතුමනි,  අෙප් විමල් වීරවංශ 
ඇමතිතුමාට හිමි තැන ලබා ෙදන්නට අපි සටන් කරනවා.  එතුමාට 
හිමි තැන ලබා ෙදන්න අපි ට පුළුවන් උපරිම සහෙයෝගය ලබා 
ෙදනවා. ඒ ෙමොකද රජය තුළ හැකියාව තිෙබන, දක්ෂතාවය 
තිෙබන පුද්ගලයින්ට අද තැනක් නැහැ. එෙහයියන්ට, 
අතෙකොළුවන්ට, තමන්ෙග් සුවච කීකරු ෙගෝලබාලයන්ට පමණයි 
අද තැනක් තිෙබන්ෙන්.  අද ඊර්ෂ්යාව, කුහකකම මතුෙවලා; 
ඒෙකන් විපතට පත්ෙවලා සිටින්ෙන් අෙප් රෙට් නිවාස ෙනොමැති 
ජනතාවයි.  ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර "මහින්ද 
චින්තනය" කියවන්න,  "මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" 
කියවන්න, "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ම" කියවන්න. අඩුම 
තරෙම් නිවාස ක්ෙෂේතය තුළ කරනවා කියපු එක ෙදයක්වත් 
හරියට කර නැහැ.  ඒ "මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා", 
"මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ම"  ආදිෙයන් ලබා දුන්න ෙපොෙරොන්දු 
සියල්ලම අඩු ගණෙන් ඉදිරි ෙකටි කාලය තුළ කියාත්මක 
කරන්නට හැකියාව ලැෙබ්වා! ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ  
"මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා", "මහින්ද චින්තන ඉදිරි 

දැක්ම" ආදිෙයන් කරනවා කියපු  නමුත් ඒ  ෙනොකරපු ෙද් නැවත 
වරක් කිරීෙම් ඒ අභිෙයෝගය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි 
භාරගන්නවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 1.46] 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මට දැන ගන්න 

පශ්නයක් තිෙබනවා.[බාධා කිරීම්] නිෙයෝජ්ය නායක කියන  
එෙකයි, උපනායක කියන එෙකයි ෙවනස ෙමොකක්ද? ගරු 
සභාපතිතුමනි, එක් ෙකෙනක් නිෙයෝජ්ය නායක, අනික් එක්ෙකනා 
උපනායක. ෙම්ෙක් ෙවනස ෙමොකක්ද? 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙවනස කියන්නද?  ෙවනස තමයි කිරි වීදුරුව. 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ෙම් වතාෙව්ත් ඇන්දුවා.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
පෙචෝරිස්.  

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ෙම් වතාෙව්ත් ඇන්දුවා; නියෙමට ඇන්දුවා; ඔටුන්න දමා 

ගත්තා  හරි තමයි කියා. ෙකොකා ෙපන්නුවා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙටොම් පචයා. කිරි වීදුරුෙව් පචයා.  ෙනොම්මර එෙක් පචයා. 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ෙම් රටම රවට්ටලා, ෙම් රටම හිනස්සනවා. එක්ෙකෙනක් 

නිෙයෝජ්ය, එක්ෙකෙනක් උප.  ෙම් සිංහල ද ෙදමළ ද  කියා මම 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක හරි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්.  ඒක ෙත්රුම් 
ගන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
නියෙමට අන්දලා තිෙබනවා. හැබැයි, අපරාෙද් කියන්න බැහැ 

අන්දන්න නම්  විපක්ෂ නායකතුමා  දක්ෂ ෙකෙනක්.  එතුමා ඡන්ද 
28 ක් පැරදිලා තිබුණත් විපක්ෂ නායකකම රැකෙගන තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙම් පැත්තට ආවාම ගණන් ගන්න ඕන නම්  ෙෂේප් කර ගන්න. 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ගරු කරු ජයසූරිය මන්තීතුමා සිටිනවා. ඔබතුමා සිටිනවා. 

කවුරු ෙහෝ කමක් නැහැ. ඔබතුමා වාෙග් දිනන්න පුළුවන් 
ෙකෙනක් දමන්න කියන්න ෙකෝ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
හරි, හරි. ඒකට බය ෙවන්න එපා. 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ඔබතුමන්ලා ඡන්ද 28ක් පැරදිලා. දැන් හීන බලනවා. 

ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම්, ෙකොන්ෙද් ශක්තියක් තිෙබනවා නම් 
කාට ෙහෝ ඉදිරිපත් ෙවන්න බැරිද?  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා කිරි වීදුරුව ගැන කියන්න ෙකෝ. අර අහිංසක 

දරුවන්ට ෙදන කිරි වීදුරුව ෙකෝ? 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
කිරි ගැන කියන්න මම ෙම් ෙවලාව ගන්ෙන් නැහැ. 

නවසීලන්තෙයන් කිරි පිටි ෙගනාෙව් යූඑන්පී එක. අපි ෙනොෙවයි. 
රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය බින්දුවට බැස්සුෙව් යූඑන්පී එක. අපි 
ෙනොෙවයි. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කිරි වීදුරුව ෙකෝ? 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
අපි ෙදනවා ඔක්ෙකෝම. බලාෙගන ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් 

ඉවසාෙගන ඉන්න. ෙම් ඔක්ෙකෝම කරෙගන යන ෙවලාව. තව 
අවුරුදු ෙදකක් යනෙකොට ෙම් රෙට් ගැන අපට ෙමොනවාද කියන්න 
ෙවන්ෙන්? අපට කියන්න ෙවන්ෙන්, "එව කව ෙබොව කියන 
ෙතපුෙලන් පිරුණු ඇම තැන - උතුරුකුරු දිවයින වැන්නැ ඉසුරින් 
එ පුර ඇම තැන" කියා.  තව අවුරුදු  ෙදකක් ඉවසාෙගන ඉන්න. 
එතෙකොට ෙම් රට ඒ තත්ත්වයට ෙගෙනන්න පුළුවන්.  

ඉඩම් පතිපත්තියයි, නිවාස පතිපත්තියයි අපි කියාත්මක 
කරනවා. රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා දස ලක්ෂයක් නිවාස 
හදනවා කිව්වා. ෙහොයා බැලුවාම හදලා තිෙබන්ෙන් නිවාස 417යි. 
ඊෙය් ෙපෙර්දා රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා කියනවා, "රක්ෂා 
දසලක්ෂයක් ෙදනවා" කියා. ලංකාෙව් රක්ෂා නැති දසලක්ෂයක් 
සිටිනවාද? ෙම් වාෙග් ඇස් බැන්දුම් ගහලා ජනතාව රවට්ටපු යුග 
අවසන් කර තිෙබන්ෙන්. අද ජනතාව විශ්වාස කරන එකම 

නායකයායි රෙට් ඉන්ෙන්. ඒ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් රට විශාල දියුණුවක් 
ලබනවා. ෙමවර අය වැෙයන් මාර්ග සංවර්ධනයට රුපියල් ෙකෝටි 
20,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. නිවාස සංවර්ධනයට මුදල්         
ෙවන් කර තිෙබනවා. ලංකාෙව් ෙගවල් 54 ලක්ෂයක් විතර 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙගවල් අතර අලුත්වැඩියා කර ෙදන්න අඩු 
ආදායම්ලාභින්ෙග් ෙගවල් කිහිපයක් තිෙබනවා. එච්චරයි 
තිෙබන්ෙන්. අමාත්යාංශයක් හැටියට ඒක බරපතළ පශ්නයක්  
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේ ෙකකර ගාලා ෙකකර ගාලා, "කන්දක් 
විළිලා මී පැටිෙයකු වැදුවා වාෙග්" මහා සද්දයක් දැම්මා. ෙම් රෙට් 
ඔය කියනවා වාෙග් මහා බරපතළ නිවාස පශ්නයක් නැහැ. ෙම් 
අමාත්යාංශය ගම්වල ජීවත් ෙවන සාමාන්ය මිනිසුන්ෙග් නිවාස 
පශ්නයත් -ඒ කර්තව්යයත්- භාර අරෙගන ඉෂ්ට කරෙගන යනවා. 
ඒ විවිධ අංශවලින්. සමෘද්ධි අංශෙයන්, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙයන් සියලු ෙදනාම 
ඒවා හරි ගස්සා ෙගන යනවා.  

වතු ජනසතු ෙකරුෙව් සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය. 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ඇවිත් ෙකොම්පැනිවලට දුන්නා. ඒ නිසා 
තමයි අද වතු නිවාසවලට ෙම් තත්ත්වය උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ විධියට ෙම් රෙට් කරපු ෙවනස්කම් නිසා -තමුන්ෙග් 
ව්යාපාරිකයින්ට සහන ලබා ෙදන්න කරපු ෙවනස්කම් නිසා- අද 
අඩු ආදායම්ලාභි තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වතු ආණ්ඩුෙව් තිබුණා නම් සියලුම ෙදනා අද රජෙය් ෙසේවකයන් 
ෙවලා, ෙහොඳ වැටුපක් ලබන අය බවට පත් කර ගන්න තිබුණා. 
ඔවුන්ට ෙගවල් හදා ගන්න පුළුවන්. ෙගවල් හදලා ආණ්ඩුෙවන්ම 
ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. මිනිස්සු හුඟ ෙදෙනක් තමන්ෙග් වියදෙමනුයි 
ෙගවල් හදන්ෙන්. බැරිම ෙකෙනක් ෙහොයලා ඔහුට උදවු කරන 
එක ආණ්ඩුවක වගකීම. ඇත්ත කථා කරනවා නම්, පීටර් 
ෙක්නමන් මැතිතුමා තමයි ෙම් නිවාස අමාත්යාංශය ඇති ෙකරුෙව්. 
එතුමාෙග් කාලෙය්දී තමයි ෙගවල් කුලී පනත ෙගනැවිත්  ෙකොළඹ 
එක් ෙකෙනකුට, ෙදන්ෙනකුට තිබුණු නිවාස සියල්ල කුලී 
නිවැසියන්ට හිමි කරන පරිවර්තනය ෙකරුෙව්. එෙහම කෙළේ 
1970 ආණ්ඩුෙවන්.  නැතුව පස්ෙසේ ආපු ෙහොල්මන් ෙනොෙවයි. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාට ෙබෝම්බ ගැහුවා වාෙග් ෙමොකක් 
ෙහෝ එෙහම වැඩක්වත් කර බලන්න.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ශී ලාංකික ජනතාවෙග්  නිවාස අවශ්යතාව 
සපුරාලීම සඳහා පසු ගිය වසර හතරක කාලය තුළදී "ජන 
ෙසවණ" ජාතික නිවාස වැඩසටහන දිවයින පුරාම සියලු දිස්තික්ක 
ආවරණය කරමින් කියාත්මක කළා. ෙමම වැඩසටහන මඟින් 
ජීවත් ෙවන සෑම ජන ෙකොටසකෙග්ම නිවාස අවශ්යතාව 
සපුරාලීමට ඒ වාෙග්ම විවිධ වූ සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක 
කරන්නට කටයුතු කළා. අෙප් රෙට් නිවාස ගැටලුව තිෙබන්ෙන් 
අඩු ආදායම්ලාභින් කිහිප ෙදෙනකුට පමණයි. ඔවුන්ට තමන්ෙග්ම 
නිවාසයක් ඉදිකර ගැනීෙම් දැඩි අවශ්යතාවක් පවතින නිසා ෙම් 
අමාත්යාංශය ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ඒ සඳහා ශමය ෙමන්ම ඉතිරි කරගත් මුදල්ද ෙයොදවන්න 
කැමැත්ෙතන් සිටින අය නිසා ඒ අයට අත දීමක් තමයි අපි 
ආණ්ඩුවක් හැටියට කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ජන 
කණ්ඩායම් සඳහා සහනදායී ෙපොලි අනුපාතිකයක් යටෙත් ණය 
මුදල් නිදහස් කරනු ලබන අතර නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා 
තාක්ෂණික උපෙදස් නිවැරැදිව ලබා ෙදනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් 
ලක්ෂ ෙදකක ණය මුදලක් නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ලබා ෙදන 
අතර, පවත්නා නිවාස වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් 150,000ක 
ණය මුදලක් ලබා ෙදනවා. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කවුද කථාව ලියලා දුන්ෙන්? 
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ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ඇමතිතුමා. ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා. එතුමා ෙන් 

අමාත්යාංශෙය් නායකතුමා. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්වා 
අවෙබෝධ කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්. දැන් මරු 
විකල්ෙලන් ඉන්ෙන්. ජනාධිපතිවරණය එනවා, ෙමොනවා 
කරන්නද කියා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙන් නැහැ. දැන් මරු වැල 
පෑගිලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ෙම් පශ්නය. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේ තවම කල් බලනවා, "left, right" කිය කියා. ඔච්චර 
තමයි, ෙවන ෙමොකුත් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් නිවාස ඉදි කිරීම පිළිබඳ තීන්දුව ගන්ෙන් නිවාස ලාභියා 
විසින්. අපි ආණ්ඩුව හැටියට කරන්ෙන් ඒ කාරණය ඉෂ්ට කර 
ගැනීම සඳහා යම් කිසි උදවුවක් ලබාදීමයි. 2010 සිට ෙම් දක්වා 
නිවාස 43,251ක සංවර්ධනය ට දායක ෙවන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්නට කැමැතියි, කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය්, -අෙප් දිස්තික්කෙය්- 2014 වර්ෂෙය් ජන ෙසවණ 
ජනාවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක වන "ජන 
ෙසවණ විරු ගම්මාන" වැඩසටහන යටෙත් නිවාස 49ක ඉදි කිරීම් 
කටයුතු ෙම් වන විට අවසාන ෙවමින් පවතින බව. තවත් නිවාස 
39ක් ඉදි කර අවසන් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මිනිසුන්ට 
වුවමනා පමාණයට වඩා ෙගවල් හදලා ෙමොනවා කරන්නද? 
අවශ්යතාවටෙන් ෙගවල් හදන්ෙන්. හිෙතන හිෙතන පමාණවලින් 
ෙගවල් හදලා ඇති පෙයෝජනය ෙමොකක්ද? නිකම් වහලා තියන්න 
ෙන් ෙවන්ෙන්. අවශ්යතාවට ෙගවල් හදන්ෙන්. ඔබතුමා කියන්ෙන් 
දිගටම ෙගවල් හදාෙගන යන්න ඕනෑ; මිනිස්සු පදිංචි කරන්න ඕනෑ 
නැහැ කියලායි. එෙහම එකක්  ෙනොෙවයි ෙම්ක. මිනිස්සු ඉන්න 
ගණනට, මිනිසස්ු ඉල්ලන ගණනට, මිනිසුන්ෙග් අවශ්යතාවට -
ඉල්ලුම අනුව සැපයුම- ෙකෙරන්ෙන්. එෙහමයි ෙම්ක යන්ෙන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සුනාමි ෙගවල් වාෙග්ද? 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
සුනාමි ෙගවලුත් අපි හැදුවා. බලන්න ෙකෝ, අපි ෙකොපමණ 

ෙව්ගෙයන් ඒක recover කළාද කියලා; ෙකොපමණ ෙව්ගෙයන් 
ජනතාව ඒෙකන් මුදවා ගත්තාද කියලා. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ 
තිබුණු උතුෙර් යුද්ධය විසඳන්න බැරි වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂය, 
-තමුන්නාන්ෙසේලා- ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්?  අතිගරු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට අවුරුදු තුනයි ගිෙය්. නිකම් 
මැජික් එකක් ෙපන්වූවා වාෙගයි. තමුන්නාන්ෙසේලා උඩු යටිකුරු 
ෙවලා ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලාට හිතා ගන්න බැරිව ගියා, ෙමොකද 
ෙවන්ෙන් කියලා.  

අද, දුගී දුප්පත් ජනතාව දරිදතාෙවන් මිෙදන වකවානුවක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් නිවාස වැඩ සටහන් කියාත්මක ෙවන්ෙන් 
ඒ අයට අත දීමක් හැටියටයි. කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් එවැනි පජාව 
ෙවනුෙවන් නිවාස 19ක් ඉදි කර අවසන් කර ඇති අතර, තව නිවාස 
22ක ඉදි කිරීම් කටයුතු කරෙගන යමින් පවතිනවා. සමස්තයක් 
ෙලස ගත් විට දැනට දිස්තික්කය තුළ නිවාස 859ක් ඉදි කිරීම 
අවසන් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, නිවාස 542ක් ඉදි කරෙගන 
යනවා. රුපියල් මිලියන 108කට වැඩි මුදලක් ෙම් සඳහා 
ආෙයෝජනය කර තිෙබනවා.  

අද ෙම් අමාත්යාංශය කරන වැඩ කටයුතු දිහා බලන්න. රටක 
ජනතාවෙග් මූලික අවශ්යතාව ආහර, ෙදක ඇඳුම් - පැලඳුම්, තුන 
නිවාස. නිවාස පශ්නය අෙනක් පශ්න වාෙග් ෙනොෙවයි, ඊට වඩා 
ෙවනස් ස්වරූපයක් ගන්නවා.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
අධි ෙව්ගී මාර්ග, ගුවන් පාලම් -[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ඒවාත් අවශ්යයි. [බාධා කිරීමක්] ඒවාත් අවශ්යයි. 

තමුන්නාන්ෙසේ පටලවා ගන්න එපා. "A" අකුෙර් ඉඳලා යන්න, 
එතෙකොට "Z" අකුරට එන්න පුළුවන්. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් 
කරලා තිෙබන කටයුතු දිහා බැලුවාම තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන් 
ඊර්ෂ්යාව ඇති ෙවන එක පුදුමයක් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජෙය් දාහත් අවුරුද්ෙද් දී තමුන්නාන්ෙසේලා කළ ෙකෙහල් මලක් 
නැහැෙන්. එක ගමකටවත් ෙකොන්කීට් අඩියක් දැම්මාද 
කියන්නෙකෝ. ගමක පාරක කණුවකට බල්බ් එකක් දැම්මාද? අද 
බලන්න, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය හැදුවා; 
ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාරය හැදුවා; ෙකරවලපිටිය බලාගාරය 
හැදුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කෙළේ? දැන් එළියට ඇවිල්ලා 
ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට  ජනතාව නැවත ඡන්දයක් ෙදන්න ලැහැස්ති 
නැහැ. ගමට යන්න එපා, ගහයි. මිනිස්සු ඉන්ෙන් ඉදල අරෙගන 
ගහන්න බලාෙගනයි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මට ගමට යන්න බැහැද? 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
මට කිව්වා පසිද්ධිෙය්ම කියන්න කියලා, යූඑන්පී එකට ගමට 

එන්න එපා කියලා. ඇයි? ගහන්න බලාෙගන ඉන්නවා. අවුරුදු 
17ක් එක්සත් ජාතික ආණ්ඩුව ෙමොනවාද කෙළේ කියලා කියන්න 
ෙකෝ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙබෝම්බ ගැහුවා. කවුද ගැහුෙව්? ඔබතුමා 
දන්නවා ෙන්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාට කවුද ෙබෝම්බ 
ගැහුෙව්?  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කවුද? 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ඔබතුමා දන්නවා ෙහොඳට. ඔබතුමාත් ගහන්න හදන්ෙන් රනිල් 

විකමසිංහ මහත්මයාට.  රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට ෙම් සභාව 
ඇතුෙළේ ෙබෝම්බ ගහන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, මතක තියා ගන්න. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
කවුද ෙබෝම්බ ගැහුෙව්? [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. මම ඕක කියන්න ඕනෑ නැහැ. මම 

කිව්ෙව් ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නා කාරණයක්. ඔබතුමාත් දැන් ඒ 
පාෙර්ම ෙන් යන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමාත් ඒක සැලසුම් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අහිංසක විපක්ෂ නායකතුමා අවුරුදු විසි ගණනක් විපක්ෂ නායක. 
එතුමාට ෙබෝම්බ ගහලා නායකයා ෙවන්න හදන්න එපා. ෙමොකද, 
එතුමා අපට ෙහොඳ විපක්ෂ නායකවරෙයක්. එතුමා දීර්ඝ කාලයක් 
ෙම් රෙට් විපක්ෂ නායක ධුරෙය් ඉන්න ඕනෑ ෙකෙනක්. එතුමා 
ආරක්ෂා කරන්නට අපට වගකීමක් තිෙබනවා; යුතුකමක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා බලාෙගන හිටියාට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
එතුමාට ෙබෝම්බ ගහන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්ය අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා දක්ෂ 
අමාත්යවරෙයක්; දක්ෂ ෙද්ශපාලනඥෙයක්. එතුමාට වඩා වැදගත් 
අමාත්යාංශයක් භාර දීලා තිෙබනවා. ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් කියන්ෙන් වැදගත් අමාත්යාංශයක්. ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් මූලික අවශ්යතාවක් තිෙබන අමාත්යාංශයක්. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එතෙකොට පුංචිබණ්ඩාට ෙමොකද කරන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
පුංචිබණ්ඩා කළ හරිය මදැයි, දැනට. දැන් බලන්න.  

අද වන විට ජාතික ආදායම - [බාධා කිරීමක්] 2009 දී ජාතික 
ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 75,000යි, ගරු සභාපතිතුමනි. අද රෙට් 
ජාතික ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 169,000යි. අන්න පුංචි බණ්ඩාෙග් 
වැඩ. 2009 වන විට ජාතික ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 75,000ට 
තිබුෙණ්. අද එය සියයට 100කින් පමණ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
රුපියල් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ පනස්දහසකට වඩා එහාට ගිහින්, 
රුපියල් ෙකෝටි එක්ලක්ෂ හැටනවදහස් ගණනකට අද ජාතික 
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා නිකම් කරන්න පුළුවන්ද? 
[බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා හීන බලනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඇත්ත හංගන්න හදනවා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්වා 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

දැන් බලන්න, අපි රුපියල් මිලියන 7,500ක් වියදම් කරලා 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත්යාංශෙයන් අෙප් ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් කාර්යාලය 
හදා ෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්] පීටර් ෙකනමන් මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් ෙගවල් කුලී පනත - Rent Act එක- ෙගනැල්ලා කුලියට 
හිටපු සියලු අයෙග් නිවාස ස්ථිර නිවාස කළා. [බාධා කිරීම්] 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය කාලෙය් කරපු ෙකෙහල් මලක් 
කියන්නෙකෝ. Board ගැහුවා, නිවාස දසලක්ෂයක් හදනවා කියා. 
ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් සංකල්පය, නිවාස දසලක්ෂයයි. ගණන් කරලා 
බැලුවාම හදා තිෙබන්ෙන් නිවාස 417යි.  

ඊෙය්-ෙපෙර්දා එක්ෙකෙනකු කිව්වා, රක්ෂා දසලක්ෂයක් 
ෙදනවා කියලා. දසලක්ෂයක් තබා, අද වන විට රක්ෂා ලබා 
ගැනීමට ලක්ෂ ෙදකක්වත් ඉතුරු ෙවලා නැහැ. ඒ ටිකටත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙහට අනිද්දා රක්ෂා ලබා ෙදනවා. එෙසේ ලබා 
දුන්නාම එකක්වත් නැහැ. ෙමොනවාද, ෙම් දසලක්ෂෙය් කථා? ඔය 
කථා තමයි, හැම දාම කියන්ෙන්. නිකම් සරුංගල් අරිනවා වාෙග් 
ෙබොරු කථා කියන්ෙන් නැතුව ඉන්න. [බාධා කිරීම්]  

 
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ගරු සභාපතිතුමනි, බලන්න ෙකෝ, සජිත් ෙපේමදාස 

මන්තීතුමාට නායකත්වයට එන්න සුදුසුකමක් නැහැ ෙන්. එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැදගත් විධියට ඉන්න දන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා, ඔබතුමා අන්දෙර්ෙග් චරිතය 
රඟපාන්න එපා. ඔෙහොම ඉන්න. කල් මර මරා ඉන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
පෙචෝරිස්. 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා වාෙග් ඉන්න, කවදා හරි chance 

එකක් ආෙවොත් බලමු කියලා. හැබැයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා ඉන්න කල් නම් ෙමොකුත් කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා පණ පිටින් ඉන්නා කල් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙමොකුත් කරන්න බැහැ.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීමට එන්න. එතෙකොට කථා 

කරමු. 

 
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
අෙන්! තමුන්නාන්ෙසේ එක්ක මා ෙමොනවා සාකච්ඡා 

කරන්නද? ඕනෑ නම් රනිල් මහත්තයාට ෙබෝම්බ ගහන එක ගැන 
ෙපොඩි කථාවක් කරන්න පුළුවන්.  ඒ කියන්ෙන්, ෙකොෙහොමද 
කරන්ෙන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකට ඉඩ සලස්වා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේ අද ෙමොන තරම් left-right, left-right කිව්වත් 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා එතැනම ෙන්. එළවන්න පුළුවන් 
වුණාද? ෙම් වතාෙවත් ඇන්දුවා. ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය නායක.  රවි 
කරුණානායක මහත්මයා උපනායක. ෙමොකක්ද ෙම්?  මට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම් සිංහල භාෂාෙව්- 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
  
සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුව ඝාතනය 

කරන්න තැත් කරනවා. එෙහම කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. 
ෙබෝම්බ ගහන්න හදනවා අෙප් නායකතුමාට.  

1713 1714 
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ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ගැහුවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා දන්න 

ෙකෙහල් මලක් තිෙබනවාද? [බාධා කිරීම්]  
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
කරුණාකර, ගරු ඇමතිතුමා සහ ගරු මන්තීවරුන් අය වැයට 

අදාළව කථා කරන්න. 
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ගරු සභාපතිතුමනි, එතුමන්ලා බාධා කරනවා.   
 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
එතුමාෙග් ෙමොෙළේ කචල් ෙවලා. 

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
කාෙග කාෙගත් කචල් වුණු තත්ත්වයක් තමයි ෙම් ෙවලාෙව් 

ෙපෙනන්ෙන්.  
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් දවස්වල ටිකක් කැළඹීමක් තිෙබනවා. 

ෙමොකද, එතුමන්ලාට අෙප්ක්ෂකයකු නැහැ. ජනාධිපතිවරණයට 
ඉදිරිපත් කරන්න අෙප්ක්ෂකයකු නැහැ. ඕක තමයි  upset  එක. 
ෙවන ෙමොනවත් upset එකක් නැහැ. ඒකට අපට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ.  

 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)  
(The Hon. H.R. Mithrapala)  
ෙහොඳයි, ගරු සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස මා 

සභාගත* කරනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 
 

සභාපතිතුමා  
(தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Chairman) 
Order, please! The next speaker is the Hon. Selvam 

Adaikkalanathan. Before he starts, the Hon. Deputy 
Chairman of Committees will take the Chair.  

 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair. 

[பி.ப. 2.01] 
 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நிர்மாணம், 

ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் 
அைமச்சின் நிதி ஒ க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  சில க த் க்கைளச் ெசால்லலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன். குறிப்பாக, நான் சார்ந்தி க்கும் வன்னி 
மாவட்டப் பிரேதசங்களின் டைமப்  ெதாடர்பாக அைமச்சர் 
அவர்களிடம் ஒ  ேகள்வி ேகட்க வி ம் கின்ேறன். உங்க 

ைடய அைமச்சினால் அங்கு எத்தைன கள் கட் க் 
ெகா க்கப்பட் ள்ளன? அல்ல  அப்ப  கட் க்ெகா ப்பதற் 
கான ஒ  திட்டத்ைத வகுத்தி க்கின்றீர்களா? இதற்குாிய 
விைடைய உங்க ைடய பதி ைரயிேல நான் எதிர்பார்க் 
கின்ேறன்.   

கடந்த காலங்களிேல ம க்கைர, ெசட் க்குளம் ேபான்ற 
பகுதிகளிேல ேதசிய டைமப்  அதிகாரசைபயினால் கட் க் 
ெகா க்கப்பட்ட கள் மிக ேமாசமான நிைலயில் 
காணப்ப  கின்றன. இ , மின்னல் ஏற்ப கின்றேபா  அந்த 

கள் ஆ கின்றன; ெவ ப் க்க ம் காணப்ப கின்றன. 
அந்த மக்கள் அச்சத் டன்தான் அந்த களிேல வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இப்ப யாக கட் க் 
ெகா க்கப்ப ம் கள் மிகத் தரம்வாய்ந்ததாக அைமய 
ேவண் ம். ம க்கைர, ெசட் க்குளம் ேபான்ற பிரேதசங் 
களிேல வா கின்ற மக்கள் அன்றாடம் கூ  ேவைல ெசய்  
சாப்பி கின்ற மக்களாகத்தான் இ க்கிறார்கள். எனக்கு ன்  
ேபசிய ெகளரவ சஜித் பிேரமதாஸ அவர்கள் ெசான்ன ேபால, 
எங்க ைடய மக்கள் அந்த க க்கு மாதாந்தம் கட்ட 
ேவண் ய பணத்ைத கட்டத் தவ கின்ற பட்சத்திேல 
வட் ேயா  கட்ட ேவண் ெமன் ம் இல்ைலேயல் நீதிமன்றம் 
ெகாண் ெசல்ேவாெமன்  அச்சு த்தல் வி க்கப்ப கின்ற . 
அைமச்சர் அவர்கள் இைத கவனத்திெல க்க ேவண் ம். ஒ  
காலத்திேல சாதாரண மக்க க்காக நீங்கள் குரல் 
ெகா த்தி க் கிறீர்கள். அந்தவைகயில் அன்றாடம் 
கூ த்ெதாழில் ெசய்  உைழக்கின்ற ெதாழிலாளர்கள் எப்ப ச் 
ெசயற்ப வார்கள் என்பைத நீங்கள் நன்கு உணர்ந் 
தி ப்பீர்கள். அந்த வைகயிேல, கிட்டத்தட்ட 15 
வ டங்க க்கும் ேமலாக அந்த க க்கு மாதாந்தம் 
ெச த்தேவண் ய பணத்ைதேயா அல்ல  வட் ையேயா 
கட்ட யாமல் அவர்கள் திண்டா க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இந்த நிைலயிேல நீதிமன்றத் தி டாக அந்த 

கைள மீளப் ெபறப்ேபாவதாகச் ெசால்கின் றார்கள். 
ெப ம்பாலான ட்  உாிைமயாளர்களால் நீதிமன்றம் 
ெசன்  - 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ඒ විස්තර ෙදනවා නම්, ඒ 

එකින් එක නිරවුල් කරන්න පුළුවන්. ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය මඟින් වන්නි පෙද්ශයට අලුතින් ලබා දුන් ණය වැඩ 
සටහනක් තිෙබනවා. පරණ ණය අය කිරීමක් මා දන්නා තරමින් 
වන්නි පෙද්ශෙය් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. අලුත් ණය අය කිරීම සිදු 
වනවා. ඒ පෙද්ශවල  මිනිසුන්ට ෙගදරට ගිහිල්ලා බල කරන්න 
ෙදයක් නැහැ. එෙහේ ජනතාව ෙමෙහේ ජනතාවට වඩා තමන් ගත්තු 
ණය ෙගවීෙම් පවණතාව වැඩියි. නමුත්, ඔබතුමා මට ඒ සිද්ධිය 
පිළිබඳ විස්තර ෙවනම ෙදන්න. ෙමොනවා ෙහෝ වරදක් තිෙබනවා 
නම්  මා ඒ  ගැන ෙහොයා බලා නිවැරදි කරන්නම්.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய விளக்கத் 

க்கு நன்றி.  

அந்த கள் இ , மின்ன ன்ேபா  அதி கின்றன. 
எனேவ, அந்த பைழய கைள நீங்கள் பார்ைவயிட்  
அதற்குப் பதிலாக அவர்க க்குப் திய கைளக் கட் க் 
ெகா ப்பதற்கான நடவ க்ைககைள ேதசிய டைமப்  
அதிகாரசைப ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.   

நான் மீண் ம் ெசால்கின்ேறன், அவர்கள் கூ த் 
ெதாழிலாளர்கள்! அவர்க ைடய வாழ்க்ைகத்தரம் பின்தங்கிய 
நிைலயில் இ க்கின்ற . விவசாய ைறைமயிேல இப்ேபா  
இயந்திரங்களின் பாவைன அதிகாித் விட்ட . இதனால் 
அவர்க க்குக் கூ  ேவைல கிைடக்காத சூழல் இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, அங்ேக ேவைலயில்லாத் திண்டாட்டம் மிக ேமாசமாக 
இ க்கின்ற காரணத்தால், நீங்கள் ெசான்ன ேபால் 
அவர்களின் விபரங்கைள நான் உங்க க்குத் த கிேறன். 
நீங்கள் அைதக் கவனத்திெல த்  பிரச்சிைனைய த் த்தர 
ேவண் ம்.  

இப்ேபா  திகள் னரைமக்கப்ப கின்றன. அைவ 
railroad ஆக இ க்கலாம் அல்ல  highway ஆக இ க்கலாம். 
அவற்றில் ேவைல ெசய்வதற்கு ெதன்னிலங்ைகயி ந் தான் 
ெதாழிலாளர்கைளக் ெகாண் வ கின்றார்கள். ஆகேவ, 
அப்ப யான ேவைலத்திட்டங்களிலாவ  அந்த மாவட்டத்தி 

ள்ள சாதாரண இைளஞர், வதிகைள ேவைலக்கு அமர்த்த 
ேவண் ம். அதன் லம் அவர்க ைடய ேவைலயில்லாத் 
திண்டாட்டத் க்கும் சற்  வி  ஏற்ப ம். 

அைதவிட, இந்தியாவின் ட் த்திட்டத்ைதப் பற்றி ம் 
கைதக்க ேவண் ம். இந்த 50 ஆயிரம் ட் த் திட்டத்தில் 
கூ தலான கள் வடக்கு, கிழக்குக்காக ஒ க்கப் 
பட் க்கின்றன. அதற்காக உண்ைமயிேல நாங்கள் இந்தியா 

க்கு நன்றி ெசால்ல ேவண் ம். அந்தத் திட்டம் ற் தாக 
வைடந்த  என்  ெசால்வதற்கில்ைல. இ ந்தா ம், பல 

கிராமங்கள் அத ள் உள்ளடக்கப்படா  வி பட் க் 
கின்றன. வி பட்ட கிராமங்கள் எங்க ைடய வன்னிப் 
பிரேதசத்தி ம் காணப்ப கின்றன. அங்கு இந்தத் 
திட்டத் க்குாிய கள் கிைடக்காத சூழ ல், நாங்கள் 
த கின்ற கிராமங்களின் விபரங்கைள அைமச்சர் அவர்கள்  
கவனத்திெல த்  அங்குள்ளவர்க க்கும் கைள வழங்கக் 
கூ ய வைகயில் ஒ  ட் த் திட்டத்ைதச் ெசயற்ப த்த 

ன்வரேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய ம் நான் 
ன்ைவக்கின்ேறன். 

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் வர  ெசல த்திட்ட 
உைரயிேல வி தைலப் க க்கு ம வாழ்  அளிக்கப்பட்  
அவர்கள் நல்ல ைறயில் சுதந்திரமாக வாழ்வதாகக் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இ ந்தேபாதி ம் ேநற்ைறய தினம் 
இரண்  பிள்ைளகளின் தந்ைதயான கி ஷ்ணசாமி நகுேலஸ்வ 
ரன் என்பவர் ப்பாக்கியால் சுட் ப் ப ெகாைல ெசய்யப் 
பட் ள்ளார். அவர் 2012ஆம் ஆண்  னர்வாழ் ப் பயிற்சிைய 

த்  வந்தவர். னர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட எங்க ைடய 
ேபாராளிக க்கு என்ன பா காப்  இ க்கிற ? இன்ைறய 
வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்திேல சம்பந்தமில்லாத ஒ  
விடயத்ைதக் கூ வதாக நிைனக்க ேவண்டாம். ஆனால், 
ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்தப் ேபாராளிகள் சம்பந்தமாகச் 
ெசான்ன விடயத் க்கு மாறாக, அவர்க க்குப் பா காப்பற்ற 

நிைலைம காணப்ப கிற ; மீண் ம் வி பட்டவர்கள் ைக  
ெசய்யப்ப கின்றனர். இன்  இரா வம் வடக்கில் 
கூ தலாக இ க்கின்ற  என்ற குற்றச்சாட்ைட நாங்கள் 

ன்ைவத்  வ கின்ேறாம்.  
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The mike of the Hon. Adaikkalanathan is not on. -

[Interruption]- This is a technical error. Do not blame 
others. Hon. Member, now, you carry on.  

 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
எனேவ, அவர்க ைடய பா காப்  எந்தள க்கு 

இ க்கின்ற ? அவர் சி  ப்பாக்கியால் சுட் க்ெகால்லப்பட 
வில்ைல; ரத்தி ந்  சுடப்பட் க்கின்றார். எங்கைளப் 
ெபா த்தமட் ேல இ  ேதர்த க்கான ஒ  க்தியாக - 

கள் மீண் ம் வந் விட்டார்கள் என்  ெசால் வதற்காக  - 
இ க்குமா? என்ற ஒ  சந்ேதகம் எ கின்ற .  

அ த் , 2014ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் 
திட்டத்தி ம் 2015ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத் 
தி ம் மைலயக மக்க க்கு  கட் த்த வதாக ஒேர வசனம் 
தான் ேபசப்பட்ட .  இன்  இந்த அைமச்சின் நிதிெயா க்கீ  
மீதான  விவாதம் நைடெப வதால் மைலயக மக்கள் 
தங்க க்கு  கட் த் தரேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய 

ன்ைவத் , க ப் ப்பட்  அணிந்  ஊர்வலம் நடத்  
கின்றார்கள். இந்த இரண்  ஆண் க க்கான  வர  ெசல த் 
திட்டங்களி ம் ெசால்லப்பட்ட விடயத்ைத நைட ைறப் 
ப த்தவில்ைல - [Interruption.] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you carry on.  
 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
இதனால்தான் அவர்கள் ஊர்வலத்ைத நடத் கிறார்கள். 

இைதவிட, வடக்கு, கிழக்கிேல எங்க ைடய மக்களின் மீள் 
கு ேயற்றம் ஏற்பா  ெசய்யப்பட்  5 வ டங்களின் பின்னர்  
அவர்கள் மீள்கு ேயறியி க்கின்ற சூழ ேல, இந்திய ட் த் 
திட்டத்ைதத் தவிர, ஏைனய கள் யார் யார் கட் க் 
ெகா க்கிறார்கள் என்ப  ெதாியாத நிைலயி ள்ள . 
இன்ைறக்கும் அவர்கள் ெகாட் ல்தான் வாழ்ந்  ெகாண் 

க்கிறார்கள். ஆகேவ, அரசு இந்த விடயத்தில் கவனத்ைதச் 
ெச த்த ேவண் ம். இனி ேதர்தல் வ வதால் நிச்சயமாக 
அைவ நைடெப ம் என்  நாங்கள் நிைனக் கின்ேறாம்.  

இந்த விடயத்திேல உலக நா களின் அ சரைண டன் 
கட்டப்ப கின்ற கைளத் தவிர, இந்த அரசாங்கம் 
கட் க்ெகா க்கின்ற களில் - டைமப்  அதிகாரசைபயாக 
இ க்கலாம், அல்ல  அைமச்சராக இ க்கலாம் அல்ல  இந்த 
அரசாக இ க்கலாம்-  யாழ்ப்பாணத்திேல அைமச்சர் அவர்க 

ைடய ைகயாேல கூ தலாக வழங்கப்பட்டன. அவற்றில் 
சிங்கள மக்க க்கும் வழங்கப்பட் க்கின்றன. நாங்கள் 
சிங்கள மக்க க்கு கைள வழங்கேவண்டாம் என்  
ெசால்லவில்ைல. நீங்கள் அவர்க ைடய ெசாந்த இடங்களில் 
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அவர்க க்கு கைளக் கட் க் ெகா ப்பதில் எங்க க்கு 
எந்தவித ஆட்ேசபைன ம் இல்ைல. ஆனால், அவர்க க்கு 

கைளக் கட் க்ெகா ப்பதற்காக எங்க ைடய 
மக்க ைடய நிலங்கைள வ க்கட்டாயமாகப் பறித்ெத ப்ப  
தான் தவ  என்  ெசால் கின்ேறாம்; அந்த நிைல மாற 
ேவண் ம். அங்கு சிங்கள மக்கள் வாழக்கூடா  என்ப  
எங்க ைடய நிைலப்பாடல்ல. எங்க ைடய நிலங்கைள 
அபகாிக்கேவண்டாம் என் தான் ெசால் கின்ேறாம்.  

இன்ைறக்கும் வடக்கிேல இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் 
காம்களில் இ ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்க ைடய 

அன்றாட வாழ்க்ைகப் பிரச்சிைன மற் ம் இயற்ைகயினால் - 
ெவயில், மைழ ேபான்றவற்றினால் - ப கின்ற அவஸ்ைதகள் 
ெதாடர்பில் நீங்கள் கவனெம க்க ேவண் ம். எங்க ைடய 
மக்கள் ஜனாதிபதிக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்கவில்ைல என்ற 
காரணத்தினால் நீங்கள் ெவ மேன கைளப் பற்றிப் 
ேபசிக்ெகாண்  அந்த மக்கைளப் பழிவாங்குவ  ஓர் 
அர்த்தமற்ற  ெசயல் எனக் கூ வேதா , நான் த கின்ற 
விபரங்களின்ப  கள் கிைடக்காத கிராமங்களில் 
உள்ளவர்க க்கு கைளக் கட் க்ெகா க்கும் விடயத்ைதக் 
கவனத்தில் எ க்கேவண் ெமன ம் ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கைளக் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.  
 

[අ.භා. 2.16] 

 
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස ් අධ්යාපන 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 
Higher Education)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම පථමෙයන්ම ගරු විමල් 

වීරවංශ අමාත්යතුමාටත්, ෙම් අමාත්යාංශ භාර නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, කිසිම කාලයක 
ෙනොලැබුණු විධිෙය් විෙශේෂ වරපසාද ටිකක් අෙප් දිස්තික්කයට 
ලබා දීලා තිෙබනවා. 

"ජන ෙසවණ" ජාතික නිවාස වැඩසටහන යටෙත්, ඒ වාෙග්ම 
"විරු ගම්මාන" වැඩසටහන යටෙත් අෙප් ජනතාවට විශාල 
වශෙයන් පතිලාභ ලබා දී තිෙබනවා. අපි ඉතාමත් සතුටින් ඒ 
පිළිබඳව මතක් කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමා ෙමතැනින් යනවා. එතුමාෙග් පියා හිටපු කාලෙය්ත් 
ෙහොඳ සංකල්පයක් විධියට "ගම් උදාව" සංකල්පය ෙගනාවා. ඒ 
වාෙග්ම නිවාස වැඩසටහනක් දියත් කළා. ඒ කාලෙය් මම රජෙය් 
ෙසේවකෙයක්. ඒ නිවාස සංකල්පය ෙහොඳ ෙවන්න පුළුවන්. කවුරු 
ෙහෝ ෙහොඳ සංකල්පයක් ෙගොනාවාම අපි ඒෙක් වරදක් දකින්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, අද අපට ඇඟිල්ල දිගු කරලා ෙදොස් කියන අයට, 
දූෂණ, වංචා සිදු ෙවනවා කියලා කථා කරන අයට කියන්න ඕනෑ, 
ඒ කාලෙය් එම ව්යාපෘති යටෙත් ඉදි කළ ගම්මානවලට අපි ගියාම 
දැක්ෙක් ෙමොකක්ද කියලා. ඉදි කරලා තිෙබන සමහර නිවාසවල 
ෙදොර ජෙනල්වලට දාලා තිබුෙණ් අඹ ලී. 1989 අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවට පස්ෙසේ අපි නැවතත් ගියා. එෙහම ගියාම 
අපි දැක්කා ඒ ෙගවල් සියල්ලම ඉරි තලලා, ඉන්න බැරි තරමට ඒ 
නිවාස පලුදු ෙවලා තිබුණා. ඒ සංකල්ප ෙහොඳ වුණාට ඒවා 
කියාත්මක කිරීෙම්දී ඒ තුළින් විවිධ අයට මුදල් උපයා ගැනීෙම් 
අවස්ථාව සලසා දී තිබුණා. ඒ නිසාම ඒවායින් හම්බ කරපු අය 
සිටියා. ඒ වාෙග් කමයක් තමයි එදා තිබුෙණ්. 

නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මැතිතුමා කිව්වා 
වාෙග් සමඟි ෙපරමුණු රජෙය් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යවරයා 
වශෙයන් පීටර් ෙක්නමන් මැතිතුමා ආරම්භ කළ වැඩ පිළිෙවෙළේ 

තිබුෙණ් ෙහමින් ගමනක්. හැබැයි, ශක්තිමත් පදනමක් යටෙත් ඒ 
කටයුතු  ෙකරුණා. ඒ නිසා ඒ ඉදි කරපු නිවාස ෙයෝජනා කම 
ඉතාම සාර්ථව කියාත්මක වුණා. වර්තමානෙය්දී ගරු විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමා ආවට පස්ෙසේ යූඑන්පී එෙකන් කරපු ඒවා කියලා 
අත් හැරිෙය් නැහැ, ඒවාෙය් තිබුණු අඩු පාඩුකම් පිළිබඳව ෙසොයා 
බලා, -විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන මහල් නිවාස 
පද්ධති- ඒවා නවීකරණය කරන්න, පතිසංස්කරණය කරන්න 
විශාල වෑයමක් දරලා  කටයුතු කර තිෙබනවා. 

මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි, 1994 දී ෙපොදුජන 
එක්සත් ෙපරමුණු රජය බලයට පත් වුණාට පසුවත් එක් එක් 
ආසන පදනම් කරෙගන නිවාස ෙයෝජනා කම කියාත්මක කරන්න 
අපට පුළුවන්කම ලැබුණු බව. එවකට හිටපු අමාත්යතුමා තමයි 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා. ඒ කාලෙය්ත් අපි ෙම්ක දැෙවන 
පශ්නයක් විධියට සලකලා නිවාස  ෙනොමැතිව ඉතාමත් අසීරුෙවන් 
සිටි පිරිස්වලට සහන ලබා දීම සඳහා ලංකාව පුරා -උතුරු 
නැ ෙඟනහිර හැර- විවිධ නිවාස ෙයෝජනා කම කියාත්මක කළා. 
ෙමොකද උතුරු නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවල යුද්ධය තිබුණු නිසා 
කරන්න බැරි වුණා. දැලක් එළනවා වාෙග් නිවාස ෙයෝජනා කම 
කියාත්මක කළා. ඒවාෙය්දී ෙබොෙහොම අහිංසක, අසරණ රජෙය් 
නිලධාරින්ට පවා නිවාස ලබා ගන්න අවස්ථාව සලසා දුන්නා. 
දැනුත් එය කියාත්මක ෙවනවා. 

වර්තමාන අමාත්යාංශය යටෙත් ෙකෙරන වැඩසටහන්වලදී 
රජෙය් ෙසේවකයින්ට දැන් විෙශේෂ අවස්ථාවන් සලසා දී තිෙබනවා. 
ණය කම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. රුපියල් ෙදලක්ෂයක ණය 
මුදලක්  ෙදන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. තම නිවස 
පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා රුපියල් 150,000ක මුදලක් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. 

අපි ෙම් අමාත්යාංශය දිහා බලන්න ඕනෑ ෙබොෙහොම පුළුල්වයි. 
ෙමොකද, ෙම් අමාත්යාංශය හරහා පුළුල් වැඩසටහනක් කියාත්මක 
ෙකෙරනවා. අෙනක් ෙබොෙහෝ අමාත්යාංශවල ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු ෙම් අමාත්යාංශෙයන් ෙකෙරනවා. අපි 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යාංශය මඟින් කරන වාරි 
කර්මාන්ත අරෙගන බැලුෙවොත් ඒ වාරි කර්මාන්තවල ඉදි කිරීම් 
කටයුතුවල සෑෙහන බරක් -ෙසොෙරොව් හැදීෙම්දී අවශ්ය ෙද්වල් 
සැකසීම, ෙදොරටු හැදීම වෙග් කටයුතු රාශියක්- ෙම් අමාත්යාංශය 
හරහා ෙකෙරනවාය කියන එක අපි අමතක කරන්න නරකයි. 
හැබැයි, දැන් තිෙබන ෙවනස තමයි, ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් දැන් 
ෙකෙරන ඉදි කිරීම් කටයුතු, අර වාෙග් බාල විධියට, කඩා වැෙටන 
විධියට ෙකෙරන්ෙන් නැති වීම. ෙසොෙරොව්වක් ඉදි කෙළොත් ඒක 
ශක්තිමත් ෙසොෙරොව්වක්. ඒ වාෙග්ම ''ජන ෙසවණ'' නිවාස 
ෙයෝජනා කමය යටෙත් ෙකෙරන ඉදි කිරීම් තිෙබනවා නම් ඒවා 
ශක්තිමත් පදනමකින් තිෙබනවා. සමහරු ඇඟිල්ල දිගු කරනවා, 
ඒක ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැතිව.  

ෙම් ව්යාපෘති අතර තිෙබනවා, අමාත්යාංශෙයන් ආධාර කළාට 
පසු පුද්ගලයින් විසින් තමන්ෙග් නිවාස හදා ගැනීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක්. ඒෙකදී ඒ ඒ පුද්ගලයින්ෙග් අභිමතය පරිදි, ඒ නිවාස  
සකස් කර ගන්නවා. ඒවාෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබන්න පුළුවන්. 
නමුත් මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමයක් ෙහෝ අමාත්යාංශය සෘජුවම 
කරෙගන යන නිවාස ෙයෝජනා කමයක් ෙහෝ ෙව්වා, ඒවා කිසිම 
අඩු පාඩුවක් නැතිව ෙකරිලා තිෙබනවා කියන එකයි අපට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  විස්තරාත්මක වාර්තා 
අමාත්යාංශෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට අපි ෙයෝජනා කරනවා, ඒවා ෙහොඳට අධ්යයනය 
කරන්න කියා.  

මීට ෙපර කථා කළ ගරු මන්තීතුමා උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාත 
ගැන කිව්වා. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, උතුරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැ ෙඟනහිර කියලා කිසිම ෙභ්දයක් නැතිව අපි කටයුතු කර 
තිෙබන බව. ජාතික නිවාස ෙයෝජනා කම කියාත්මක කිරීෙම්දී 
උතුර, නැ ෙඟනහිර, බටහිර, දකුණ ආදී වශෙයන් සලකන්ෙන් 
නැතිව  පුළුල් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට සලකා ඒ ෙකොයි 
පෙද්ශයටත් සමානව කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම උතුර 
නැ ෙඟනහිර පළාතට විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා 
කියන එකත් අපි ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ.  

නිවාස ෙයෝජනා කම ගැන කථා කරන ෙකොට ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්  අමාත්යාංශයට 
ෙයෝජනා කළ යුතු තව කාරණයක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, එනම් දිගින් දිගටම ඇති වුණු  ෙනොෙයකුත් 
ආපදාවන් නිසා  ණය අරෙගන නිවාස ඉදි කරපු සමහර රජෙය් 
ෙසේවකයින්ෙග් නිවාස සම්පූර්ණෙයන්ම ආපදාවට ලක් ෙවලා 
විනාශ වුණා.  සමහර තැන්වල එෙහම වුණා. හැබැයි අවාසනාවක 
මහත, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් නීති-රීති යටෙත් ඒ 
අයට සහන සලසන්නට බැහැ; මුදල් ෙදන්නට බැහැ. නමුත් ඒ අය 
ඒ නිවාස හදා ෙගන තිබුෙණ් සම්පූර්ණෙයන් බැංකුවලින් ණය 
අරෙගනයි. අපි උදාහරණයක් විධියට ගනිමු, ගුරු යුවළක් ණයක් 
අරෙගන හදපු ෙගය ආපදාවක් නිසා විනාශයට පත් වීම. ඒ වාෙග් 
තත්ත්වයට පත් වූ රජෙය් ෙසේවකෙයෝ හුඟක්  ඉන්නවා. ඒ අය 
ෙවනුෙවන් අපි ෙබොෙහෝ විට  දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවලදී 
කථා කළා. එක්ෙකෝ ඒ අයෙග් ණය කපා හරින්න ඕනෑ. එෙහම 
නැත්නම් ඒ අයට නැවත නිවසක් හදා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කිසිවක් 
කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ 
සඳහාත් ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත්යාංශය විධියටවත් මැදිහත් ෙවලා, අවශ්ය වාර්තා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන්ෙගන් ෙගන්වා ෙගන, එෙසේ නිවාස විනාශ වූ අය 
ගණනය කරලා ඒ අය ෙවනුෙවන් සහනදායි වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කරන්නය කියන එක මා නව අදහසක් වශෙයන් අෙප් ගරු 
අමාත්යතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න  කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන්ට නිවාස 
ණය දීෙම්දී අප ෙබොෙහෝ විට -හුඟක් දුරට- කල්පනා කළ යුතුව 
තිෙබන්ෙන් ඒ අයෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ගැනයි. ඒ අයෙග් ආර්ථික 
තත්ත්වය ගැන කල්පනා කරලා ඒ අනුව ඒ ණය මුදල් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒක ඉතාම වැදගත්ය කියලා මට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ඒ අය, එක එක 
තරාතිරම්වල අය වීමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය නිකුත් කරපු "2014 
පගතිය හා 2015 සංවර්ධන වැඩසටහන්" කියන ෙපොත කියවන 
ෙකොට මා දුටුවා ෙම් අමාත්යාංශය ෙනොකරන ෙදයක් නැහැ කියන 
එක. බලන්න, එහි සඳහන්ව තිෙබනවා, අවුකන සහ මාළිගාවිල 
බුද්ධ පතිමා සඳහා ආවරණ වහල ඉදි කිරීමක් ගැනත්. මා ඒකයි 
කලිනුත් කිව්ෙව්. ෙම් අමාත්යාංශයට අයිති වැඩක් ෙනොෙවයි එය. 
බුදු පිළිම සම්බන්ධ කටයුතු භාර වන්ෙන් බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 
කටයුතු අමාත්යාංශයටයි. නමුත් ඒ විෙශේෂ වගකීමත් ඉටු කරන්න 
ෙම් අමාත්යාශයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අලික්ෙකොට ආරු 
ව්යාපෘතිය අරීය ෙදොරටු 08ක් ඉදි කිරීමත්, ෙඩංගු මර්දන ව්යාපාරය 
සඳහා ඇඳන් සෑදීමත් ෙම් අමාත්යාංශය කර තිෙබනවා. බලන්න, 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් වැඩත් ඒ අය කරනවා. ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් ෙඩංගු මර්දන ව්යාපෘතියට ඇඳන් සෑදීමකුත් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්මයි ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය ගත්තත්. රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව මඟින් කරන වැඩසටහන් හරහා රෙට් හැම 
අමාත්යාංශයක් යටෙත්ම ෙකෙරන වැඩවලට විශාල දායකත්වයක් 
ලබා ෙදන අමාත්යාශයක් විධියට අපට ෙම් අමාත්යාංශය 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. මට මතකයි, අපි 2000 දී මාතෙල්  
ජාත්යන්තර ෙහොකී කීඩාංගණය හැදුවා. ඒ කීඩාංගණය ඉදි කිරීෙම් 

සම්පූර්ණ කටයුතු ෙම් අමාත්යාංශෙය් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව 
හරහා තමයි ෙකරුෙණ්. ඒ වාෙග්ම, දැනුත් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
ෙකොන්තාත් ෙනොදී සාර්ථක, පවතින ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම 
සඳහා අප සතුව තිෙබන ආයතනය වන්ෙන් ගරු විමල් වීරවංශ 
අමාත්යතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාවයි. රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් ෙකෙරන වැඩ ගැන 
අපට ෙලොකු පැහැදීමක් තිෙබනවා. ඒවාෙය් කිසිම අඩුවක් නැහැ. 
ඒ වැඩ සම්බන්ධෙයන් කාටවත් ඇඟිල්ල දිගු කරන්න බැහැ. ඒ ඉදි 
කිරීම් පවතින ඒවායි. මම නිදර්ශනයක් කියන්නම්. 2000 දී හදපු ඒ 
Astro Turf එක අපි තවමත් පාවිච්චි කරනවා. ලංකාෙව් 
ෙකොළඹින් පිට එවැනි කීඩාංගණ එකයි තිෙබන්ෙන්. අෙනක් එක 
තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ Reid Avenue එෙක්. ෙකොළඹින් පිට 
තිබුෙණ් මාතෙල් එක විතරයි. නමුත් ඒක ෙම් වන ෙතක් - අවුරුදු 
12ක් වන තුරු - අංග සම්පූර්ණ කරන්න බැරි වුණා, පසු කාලෙය්දී 
මුදල් පතිපාදන ලැබුෙණ් නැති නිසා. හැබැයි ඒ අය ඉදි කරපු ටික 
ඉතාම ෙහොඳින් කර තිෙබන නිසා ඒ කීඩාංගණය අදත් පවතිනවා. 
මා එය  නිදර්ශනයක් වශෙයනුයි කිව්ෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් අහිංසක, අසරණ 
මිනිසුන්ට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නයක් තමයි, නිවාස පශ්නය. 
නිවාස පශ්නය සම්බන්ධව අපට තිෙබන අෙනක් බලගතුම පශ්නය 
තමයි, නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා අවශ්ය ඉඩම් නැතිකම. ෙමොකද, මහ 
ෙපොෙළොව පළල් වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ජනගහනය වැඩි ෙවනවා. 
වැඩි වන ජනගහනයට ඔෙරොත්තු ෙදන නිවාස ෙයෝජනා කම 
කියාත්මක කරන්න ෙවනවා. ෙකොළඹින් බැහැර පෙද්ශවල - 
ෙකොළඹින් පිට පළාත්වල - අහිංසක, අසරණ මිනිසුන්ටත් නිවාස 
පශ්නය තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙයෝජනා කරනවා, ෙකොළඹ 
විතරක් ෙනොව, පධාන නගරවල විතරක් ෙනොව, ඉන් බැහැරව 
දිවයිෙන් අෙනක් පළාත්වලත් හැකිතාක් දුරට මහල් නිවාස 
ෙයෝජනා කම ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත්ම හදලා, ඒ නිවාස 
එක්ෙකෝ කුලී පදනම මත, එක්ෙකෝ ෙකොටස් වශෙයන් මුදල් අය 
කර  ගනිමින් කාලයකින් සින්න වීෙම් පදනම මත ලබා ෙදන්නය 
කියලා. එය අලුත් ෙයෝජනාවක් විධියට ඉදිරිපත් කෙළොත්,  ෙම් 
රෙට් නිවාස අහිමි ජනතාවට ෙලොකු ෙසේවයක් ෙවයි කියා මා 
හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අෙනක් එක, කුඩා නගර 
ආසන්නෙය් රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින අයෙග් නිවාස පශ්නයයි. 
අපි උදාහරණයක් විධියට මාතෙල් සහ දඹුල්ල නගර ගනිමු. ඒ 
වාෙග් කුඩා නගර ආසන්නෙය් රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින අයටත් 
ෙම් නිවාස පශ්නය බරපතළ ගැටුලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය 
හුඟක් ෙවලාවට ස්ථාන මාරු ලබා එෙහේ ෙමෙහේ යන එන 
නිලධාරින්. බැංකු නිලධාරිනුත් එෙහමයි. ඒ නිලධාරින්ට ඒ ෙසේවා 
ස්ථානවල ෙසේවය කිරීමට දුර ඉඳලා යනවා ෙවනුවට ඒ 
පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා පදිංචි ෙවලා වැඩ කරන්න පුළුවන් විධියට 
නිවාස පශ්නය විසඳන්න අත හිත ෙදන්න පුළුවන් නම් එය ඉතාම 
වැදගත් කටයුත්තක්ය කියා මා සලකනවා. ෙමොකද, අද ඒක 
ෙබොෙහෝ දුරට තිෙබන ගැටලුවක්. සාමාන්යෙයන් දැන් පුද්ගලික 
අයෙග් නිවාස කුලිය වැඩියි. පුද්ගලික අයකුෙග් නිවාසයක් 
කුලියට අරෙගන නිවාස කුලී ෙවමින් දරුවන්ට උගන්වන්න, 
අෙනකුත් කටයුතු කරන්න ඒ මිනිසුන්ට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
නිසා සහන වැඩසටහනක් විධියට මහල් නිවාස ෙයෝජනා කම 
ලංකාෙව් සතර දිග් භාගෙය් කුඩා නගර ආසන්නෙය්ත් ආරම්භ 
කරනවා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි එහිදී සමහර තැන්වල ඉඩම් ෙසොයා 
ගැනීෙම් අපහසුතා ඇති ෙව්වි.      

ඒ වුණත් ෙකෙසේ ෙහෝ කුඩා නගරවලට තදාසන්න 
පෙද්ශවලින් ඉඩම් ෙසොයා ෙගන අමාත්යාංශය යටෙත් ජාතික 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ෙකළින්ම මැදිහත් ෙවලා නිවාස 
ෙයෝජනා කම ඇති කෙළොත් ෙහොදයි. තවත් ව්යාපෘති කමයක් 
හැටියට ඉස්සර ඉඳලාම රාජ්ය ෙසේවකයින් නිවාස සංගම් හදා ෙගන 
ඒ සංගම් හරහා ඉඩම් කට්ටි කර ෙගන, ඒ සංගම් මඟින් ජාතික 
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නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අවශ්ය මුදල් බැඳලා, ඒවා ලියා පදිංචි 
කරලා ඒ අනුව නිවාස ඉදි කර ගත් අවස්ථා විශාල පමාණයක් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අතපසු වුණු අවස්ථාත් තිෙබනවා.  

මම මධ්යම පළාෙත් මහ ඇමති විධියට කටයුතු කරද්දී 
කුණ්ඩසාෙල් එවැනි ව්යාපෘතියක් තිබුණා. රජෙය් ෙසේවක යින් 
වාෙග්ම අනිත් අයත් විශාල පිරිසක් එවැනි සංගමයක් හදා ෙගන 
ඉඩම් කට්ටි කර ෙගන ඒ සියල්ල කරන්න ලෑස්ති ෙවලා අවශ්ය 
මුදල් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට බැන්දා. ඒ 1999 - 2000 වාෙග් 
කාලෙය්. නමුත් අද වන තුරුත් ඒවා නිරවුල් ෙවලා නැහැ. ඒවාට 
ඔප්පු ලබා දීමට කටයුතු කරලා නැහැ. එම නිසා ඒ අය ෙලොකු 
අසීරුතාවකට පත් ෙවලා සිටිනවා. ඒ අය සල්ලි බැංකුෙව් දමලා 
තිබුණා නම්, අද ෙපොලී එකතු ෙවලා ඒ මුදල ෙදගුණ ෙතගුණ 
ෙවන්න තිබුණා.  බලන්න, අවුරුදු කීයක් ද?  ඒ නිසා ෙම්වා ගැනත් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් පැත්ෙතන් තමයි අපි බලන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, විශාල වශෙයන් රජෙය් ෙසේවකයින් තමයි ෙම් රෙට් 
පරිපාලනෙය් බර අදින්ෙන්. ඒ බර අදින පිරිසට එවැනි  
අපහසුතාවන් ඇති වුණාම ඒ අය මන්ෙදෝත්සාහි ෙවනවා. රෙට් 
ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක කල්පනා කරන විට රජෙය් ෙසේවකයින් 
කියන්ෙන් හැම දාම ණය බරින් මිරිෙකන අය.  එම නිසා සෑම 
අංශයකින්ම රජෙය් ෙසේවකයින් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු විය 
යුතුව තිෙබනවා. සෑම ෙකෙනකුෙග්ම හිසට ෙසවනක්  
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ ෙසවන තමයි, මුලික වශෙයන් ඕනෑ.  එෙහම 
නැති වුණාම  රාජකාරිය කුමක් වුණත්, තෘප්තියකින් යුක්තව 
තමන්ෙග් රාජකාරිය කිරීමට රජෙය් ෙසේවකයින්ට අපහසු ෙවනවා.  

රජෙය් ෙසේවකයින් පමණක් ෙනොෙවයි,  පුද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයින් ගත්තත් එෙහමයි.  පුද්ගලික අංශෙය්  ෙසේවකෙයක්  
වුණත් වැටිලා ඉන්න නිවසක් තිෙබනවා නම් තමයි ඒ අය 
තෘප්තිමත්ව තමන්ෙග් රාජකාරිය කරන්න්, තමන්ෙග් ජීවිතය ගත 
කරන්ෙන්.  ඒ වාෙග්ම තමන් කරන කාර්ය තෘප්තිමත්ව කරන්න 
බලන්ෙන්ත් එතෙකොටයි.  ඒ නිසා  ඒ වාෙග් අදහස් කිහිපයක් මම 
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමොකද විෂය බාර ඇමතිතුමා බුද්ධිමත්,  වැඩ 
කරන්න පුඵවන් ඇමතිවරෙයක්. ෙහොඳ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකුත් 
ඉන්නවා. ෙහොඳ අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයකුත් ඉන්නවා.  ඉතින් තව තවත් නව නිර්මාණ, නව 
සංකල්ප බිහි කරලා ෙමම අමාත්යාංශෙය් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
නිවාස වැඩපිළිෙවළවල්  තව තවත්  ව්යාප්ත කරන්නය කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අපිට ඕනෑ 
ඉලක්කම්වලින් බිංදු ෙගොඩාක් ඉදිරියට දමා ෙගන නිවාස 
දසලක්ෂයක් හැදුවා, නැත්නම් නිවාස ෙමපමණ ගණනක් හැදුවා 
කියලා කියන්න ෙනොෙවයි. එෙහම තමයි, පසු ගිය කාලවලදී 
කිව්ෙව්.  1977 ඉඳලා නිවාස ව්යාපෘති කියාත්මක කරන ෙකොට ඒ 
නිවාස ෙයෝජනා කම යටෙත් - එදා හිටපු පළාත් පාලන ඇමතිතුමා,  
පසු කාලයක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමා දැනුවත්වද, 
ෙනොදැනුවත්වද කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. - ඒවාෙය් 
පගතිය විශාල වශෙයන් සංඛ්යාව ෙල්ඛනවලින් තමයි ෙපන්නුෙව්. 
හැබැයි ඒවා ගණනය කරන්න ෙහොයා ෙගන ගිෙයොත්, ඒ කියපු 
ගණන් වලින් දහෙයන් එකක්වත් නිවාස ෙම් රෙට් හැදිලා තිබුෙණ් 
නැහැ.  හැදිලා තිබුණා නම්, ඒවාත් පමිතිෙයන් ෙබොෙහොම  අඩු  
තත්ත්වෙය් නිවාස තමයි තිබුෙණ්. ඒ නිවාස ජිවත් ෙවන්න පුඵවන් 
මට්ටමක  තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ අයට එම නිවසවල  ෙබොෙහොම 
අසරණ තත්ත්වෙයන් තමයි ජීවත් ෙවන්න සිද්ධ වුෙණ්.  කුඩා 
වුණත් කමක් නැහැ, කාලයක් පවතින, - පරම්පරා ගණනක් 
පවතින - මිනිස්සුන්ට සැනසිල්ෙල් රැය පහන් කරන්න පුඵවන් 
විධිෙය් නිවාස තමයි හදන්න ඕනෑ. ෙහොඳ පමිතියකින් යුක්ත 
නිවාස තමයි අපි ඉදි කළයුතුව තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය තව තවත් ෙයොමු කරලා  ඔබතුමාෙග් 
ව්යාපෘතින් අතර එවැනි ව්යාපෘතීනුත් දියත් කරන්න උත්සාහ 
ගන්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් ඔබතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාටත්, සියලුම අමාත්ය කාර්ය මණ්ඩලවලටත් මෙග් 
ශුභාශිංසනය පුද කරමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තූතියි.   

[අ.භා. 2.30] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)   
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, නිවාස ගැන කථා කරන ෙකොට 

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් නිවාස ව්යාපෘතිවල පගතිය ගැන 
අපි ෙපොඩ්ඩක් ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සංඛ්යාෙල්ඛන  අනුව, ෙමතුමන්ලාෙග් නව 
නිවාස සංගණනයන්වල නව නිවාස ෙගොඩට  උපහාර නිවාස ණය 
ලබා දුන් නිවාසත් එකතු ෙවලා තිෙයනවා.   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ නිවාස සංවර්ධනය සඳහා ෙදන ණය මුදලක්. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙම්ෙක තිෙබන හැටියට නම්, නව නිවාස කියන එක යටෙත් 

තමා උපහාර නිවාසත් ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අනිවාර්ෙයන්ම නිවසක් සාදා ගන්න ණයක් ෙදනවා.  තිෙබන 

නිවාස සංවර්ධනය කරන්නත් ණය ෙදනවා. ඒ ෙදකටම අපි ණය 
ෙදනවා.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
නමුත් ඒක නිවාස ණයක් ෙන්. 

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

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
නිවාස ණය ලබා දුන් ඒවාත් රජෙයන් හදලා දීපු නව නිවාස 

විධියට තමයි, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව - මට ෙපෙනන හැටියට - 
දක්වා තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි "විරු ගම්මාන" 
ගැන කථා කෙළොත්, 2012 වසෙර් "විරු ගම්මාන" සඳහා විරු 
නිවාස 1,891ක් හදලා තිෙබනවා. නමුත්, 2013 වසර වන ෙකොට ඒ 
පමාණය 633 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2014 වන ෙකොට ඒ 
පමාණය 301 දක්වා තවත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එන්න එන්නම 
විරුවන්ට අඩු සැලකිලි දක්වා තිෙබන බව ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා. 
විරු ගම්මාන, විරු නිවාස එන්න එන්නම කප්පාදු කරලා 
තිෙබනවා කියන එකයි ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්. ඊට අමතරව 
"දැයට කිරුළ" යටෙත් 2012 දී නිවාස 981ක් හදලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, 2013 දී කිසිම නිවාසයක් හදලා නැහැ. මම හිතන්ෙන් 
නිවාස ආධාර පමණයි ඒ වසෙර්දී ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා 
රුපියල් මිලියන 8,975ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, 
ඔබතුමන්ලා 2012 දී රුපියල් මිලියන 181,690ක් වියදම් කරද්දි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒෙකන් සියයට 5කටත් අඩු පමාණයක් තමයි 2013 වසර වන 
ෙකොට නිවාස ෙවනුෙවන් වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
2014දීත් ඔබතුමන්ලා එක නව නිවාසයක්වත් හදලා නැහැ. "දැයට 
කිරුළ" පදර්ශනය ෙමවර තිබුෙණ් කුලියාපිටිෙය් කියලා අපි 
දන්නවා. මා නිෙයෝජනය කරන බිංගිරිය ආසනෙය් නිවාස 16කට 
නිවාස ආධාර විධියට උළු 1,000 ගණෙන් දීලා තිබුණා. එහිදී ඒ 
වාෙග් සුළු නිවාස ආධාර පමාණයක් දුන්නා හැෙරන්න අලුත් 
නිවාස ෙයෝජනා කම හැදුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, "දැයට කිරුළට" 
සමගාමීව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කරපු ව්යාපෘතිය විධියට අපි 
දකින්ෙන් "ගම් උදාව" වැඩසටහනයි. "ගම් උදාව" වැඩසටහන 
කියාත්මක කරද්දි ඒ පෙද්ශෙය්, ඒ දිස්තික්කෙය් ෙකොපමණ 
නිවාස, නිවාස ෙයෝජනා කම, ගම්මාන ඉදි වුණාද කියන එක 
ෙමතැන ඉන්න ශී ලංකා නිදහස ් පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරුත් 
දන්නවා. එහිදී විශාල නිවාස පමාණයක් හැදුණා. ගම් උදාෙව්දී මුල් 
තැන දුන්ෙන් නිවාසවලටයි. දැයට කිරුෙළේදී අපට ෙපෙනන්ෙන් ඒ 
තත්ත්වය ෙනොෙවයි. දැයට කිරුෙළේදී තමන්ෙග් මුදල් ටික 
සැණෙකළිවලට, තාවකාලික ඉදි කිරීම්වලට වියදම් කළා මිසක් 
නිවාස ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්න මුල් තැනක් දීලා නැහැ. දැයට 
කිරුෙළන් ඒ පෙද්ශෙය් දියුණු වීමක් දකින්න නැත්ෙත් ඒකයි. 
හැබැයි, ඊට සමගාමීව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කියාත්මක වූ 
ගම් උදාෙව්දී ඊට වඩා බරපතළ ෙවනසක් අපි දැක්කා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම වතු නිවාස ගැනත් 
අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ඉන්දියානු ආධාර වැඩසටහන යටෙත් 
ලබා දුන් වතු නිවාසවලට අමතරව රජෙයන් ලබා දුන් වතු නිවාස 
පමාණය ෙසොච්චමක්. ඉන්දියානු ණය ආධාර යටෙත් 2012දී වතු 
නිවාස 355ක් ලබා දී තිෙබනවා. 2013 දී 1,495ක් ලබා දී 
තිෙබනවා. 2014දී 1,755ක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් අවුරුදු 
තුෙන්දීම ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් වතු නිවාස 3,605ක්. හැබැයි, 
ඉන්දියානු ආධාරවලට අමතරව වතු නිවාස වැඩසටහන යටෙත් 
දීලා තිෙබන්ෙන් නිවාස 36යි. වතු කම්කරුවන්ට සලකන්ෙන් 
ෙකොයි විධියටද කියන එක ෙමතැනින් ෙපෙනනවා. ෙමොකද, වතු 
කම්කරුෙවෝ කියන්ෙන් අද තාඩනයට, පීඩනයට, ස්වාභාවික 
උවදුරුවලට ලක් වන පිරිසක්. පසු ගිය දිනවල ෙකොස්ලන්ද 
සිද්ධිෙය්දීත් අපි ඒ තත්ත්වය දැක්කා. 2010 ෙහෝ 2011 අය 
වැෙයන් වතු නිවාස 50,000ක් හදන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා 
තිබුණා. හැබැයි, වතු නිවාස සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට ඒ 
අයට ඒ නිවාසවලින් සියයට එකක්වත් ලැබිලා තිෙබනවාද කියන 
එක බරපතළ පශ්නයක්.  

ශී ලංකාෙව් ජනතාවෙගන් ආසන්න වශෙයන් 81,716ක්, ඒ 
කියන්ෙන් මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 2කට ආසන්න පමාණයක් 
තවමත් පැල්පත්වාසීන් බව අපි දන්නවා. එනම්, පැල්පත් සහ 
තාවකාලික නිවාසවල පදිංචි අය. ෙම් අයට නිවාස ලබා ෙදන්න 
පමාණවත් මුදලක් ෙවන් ෙවලා නැහැ කියන එක තමයි අපට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් ඇමතිතුමාට ගිය අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් ෙවන් කරපු 
මුදලවත් ෙම් අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් ෙවන් කරලා නැහැ. ඒකත් 
යම් කිසි කප්පාදුවකට ලක් කරලා තිෙබනවා. අෙප් සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශයට 2014දී 
රුපියල් මිලියන 5,308ක් ෙවන් ෙවද්දි 2015ට ෙවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 4,809යි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය  කථාෙව්දී ෙවන් කරපු ගණනකුත් 

අපට තිෙබනවා. ඒකත් එකතු වුණාම ඔබතුමා කියන ගණන 
වැරදියි.  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙකොෙහොම හරි මට ෙම් මූලාශ දීලා තිෙබන්ෙන් අය වැය 

ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. ඊට අමතරව ඒ පමාණය පතිශතයක් 
විධියට ගත්ෙතොත් 2014දී සියයට දශම 3ක් වුණු එක 2015දී 
සියයට දශම 2 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
සම්බන්ධෙයන් අපට බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට කලිනුත් ෙම් පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. ඔබතුමන්ලා ෙගොඩක් තැන්වල නිවාස 
හිමිකම් පදාන පත දීලා තිෙබනවා. ඒ සහතික දීපු ගම්මානත් 
නිවාස හදපු ගම්මාන විධියට කිව්වාට ෙම් ගම්මානවල තවම 
නිවාස හදලා නැහැ. බුත්තල, ෙකෝවිල්පැලැස්ස, එඬරුගලයාය 
ගම්මානවල ෙගවල් 33ක් සඳහා නිවාස හිමිකම් පදාන පත 2011 
ජනවාරි 10 වැනිදා දීලා තිෙබනවා. නමුත්, එක ෙගයක්වත් තවම 
හදලා නැහැ. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. ෙගවල් හදලා අවසන් 
කියලා ෙම්වාත් ඔබතුමන්ලාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අරෙගන 
ඇති.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙකොෙහේද? 
       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
බුත්තල. 2011 දී දැයට කිරුළ වැඩසටහන යටෙත් ජාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් තමයි ෙම් හිමිකම් පදාන පත දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ එකක්වත් ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් කර නැහැ, 

ගරු මන්තීතුමනි.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතෙකොට ෙම් නිවාස හදපු නැති විධියට තමයි ඔබතුමන්ලා 

ගණන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්?  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නිලධාරින් අතින් එතැන ෙපොඩි වරදක් 

ෙවලා තිෙබනවා. එතැන වුෙණ් ෙම්කයි. මම එය පැහැදිලි 
කරන්නම්. කිසි පශ්නයක් නැහැ. 1,000කට නිවාස ආධාර ෙදන්න 
තමයි ෙම් පදාන පත ෙබදලා තිෙබන්ෙන්.  

     
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් අයට ෙමොකුත්ම හම්බ ෙවලා නැහැ.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. දිස්තික්කයකින් 1,000කට නිවාස 

ආධාර ෙදන්න  අපට බැහැ. ඒක වැරැදියි. ෙමොකද, ෙමතැනදී 
1,000කට දුන්ෙනොත් අනික් දිස්තික්කවලට සාධාරණයක් ඉටු 
වන්ෙන් නැහැ.  
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතෙකොට ඔබතුමා ගිහින් ෙලොකු උත්සවයක් තියලා විවෘත 

කළා ෙන්.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ විවෘත කිරීමක් ෙනොෙවයි.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
විවෘත කිරීමක් ෙනොෙවයි, ආරම්භක උත්සවයක් පවත්වලා 

තිෙබනවා.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒත් නැහැ. ඒකත් වැරැදියි.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතෙකොට, හිමිකම් පදාන පත දීලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියන තුරු. මම ගිෙය් ණය 

වැඩසටහනකට. ඒ ණය වැඩසටහනට යන ෙකොට ඔය කියන 
කාරණයට අයත් දහ ෙදෙනකුටත් මෙග් අතින් පදාන පත දුන්නා. 
ඒ දීපු 10 ෙදනාත් ඇතුළුව 100කට පමණ අප දැනට දීලා 
තිෙබනවා.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් එක පදාන පතයකටවත් මුදල් හම්බ 

ෙවලා නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 තව 900ෙදෙනකුට පදාන පත දීලා තිෙබනවා. ඒ 900ට මුදල් 

දීලා නැහැ.  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමන්ලාෙග් සමරු ඵලකෙය් ගම්මාන 163ක් තිෙබනවා. 

මම ගිය ෙකොටෙසේ ෙගවල් 33ක් තිෙබනවා. ඒ එකකටවත් ලැබිලා 
නැහැ. මම හිතන්ෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
නිලධාරින් අද ෙමතැන නිලධාරි කුටිෙය් ඇති.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක සභාපතිතුමාෙග් පැත්ෙතන් වුණු වැරැද්දක්. 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ඇමතිතුමනි, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 

සභාපති ජයන්ත සමරවීර මහත්මයා ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන බල 
මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයක්. ඒ ගැනත් මම කථා කරන්නම්. 
ෙමොකද, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා අතින් 
වරදක් වුණා නම් ඔබතුමා ඒ ගැන බලන්න ඕනෑ. ඒක 
ඔබතුමාෙගත් වගකීමක්.    

ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ දිහා බලන ෙකොට අද අප දකිනවා, 
ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන බල මණ්ඩලෙය් ඉන්න ෙගොඩක් 
අය ඉන්ෙන් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශ ෙය් බව. ෙමන්න බලන්න, 
නිලධාරි මණ්ඩලය. ඔබතුමාෙග් මාධ්ය පකාශක ෙමොහමඩ් 
මුසම්මිල් මහත්මයා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් කියාකාරි 
අධ්යක්ෂ. [බාධා කිරීමක්] මෙග් ෙවලාව ෙදන්න, ගරු විමල් 
වීරවංශ ඇමතිතුමනි. මට බාධා කරන්ෙන් නැතිව ඔබතුමාෙග් 
කථාෙව්දී කියන්න. ඊළඟට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
සභාපති තමයි ජයන්ත සමරවීර මහත්මයා. පත්ම උදයශාන්ත 
ගුණෙසේකර මහත්මයා කියාකාරි අධ්යක්ෂ. එතුමා ඌව පළාත් 
සභාවට ඉල්ලපු නිසා දැන් ඒ තනතුෙරන් අයින් කරලාද දන්ෙන් 
නැහැ. ඊළඟට ෛවද්ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයාත් කියාකාරි 
අධ්යක්ෂවරෙයක්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම අසත්යයක්. එතුමා ඔය කිසිම තනතුරක් 

දරන්ෙන් නැහැ. එතුමා රජෙය් සල්ලි සත පහක්වත් ගන්ෙන් 
නැහැ; වාහනයක්වත් අරෙගන  නැහැ. එතුමා කිසිම ආකාරයකින් 
රජෙය් පතිපාදනයක් ගන්ෙන් නැහැ. උපෙද්ශකෙයක් හැටියට 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙසේවය කරනවා.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අප දන්ෙන් නැහැ එතුමා ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් වැඩ කරනවාද 

කියලා. නමුත් එතුමා ඔබතුමන්ලාෙග් ෙද්ශපාලන බල 
මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා. අප දන්ෙන් නැහැ,  පඩි ගන්නවාද, නැද්ද 
කියලා.  [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක්  ඉන්න. 
ඊළඟ ට නීතිඥ රාජා ගුණරත්න මහත්මයා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රාජා ගුණරත්න මහත්මයා විවෘත විශ්වවිද්යාලෙය් නීතිය 

පිළිබඳ උපාධියක් - [බාධා කිරීමක්] 

   
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
එතුමාත් ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] තව 

ඉන්නවා. මම කියන්නම්. දීපාල් ගුණෙසේකර මහත්මයා කියාකාරි 
අධ්යක්ෂ. ෙම් ෙසේරම අය ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් අය.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
දැනට එෙහම කියාකාරි අධ්යක්ෂ ෙකෙනක් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 
එෙහම නම් ෙහොරකම් කරලා එතුමා අයින් කළාද දන්ෙන් 

නැහැ. අයින් කරලා ෙවන්න ඇති. තව ෙගොඩක් අය ඉන්නවා. 
ඊළඟට ඔබතුමාෙග් සෙහෝදරයා සරත් වීරවංශ.  [බාධා කිරීමක්] ආ,  
එතුමා ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් ෙන්.   

ඊළඟට, කපිල ගමෙග් මහත්මයා. එතුමාත් ඔබතුමාෙග් 
පක්ෂෙය් ෙන්. පශ්නය ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් 
පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන බල මණ්ඩලය ඉන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයට අයත් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය්යි. ඉතින් 
ෙකොෙහොමද අප විශ්වාස කරන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා ෙම් ආණ්ඩුව 
දමලා යයි කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව දමලා ගිෙයොත් ඔබතුමාෙග් 
පක්ෂයත් නැහැ. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් සභාපතිලා, ෙල්කම්ලා, 
ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් ෙසේරම පක්ෂෙය් අයයි. ඉතින් 
ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ අර කියන ෙපොෙරොන්දු ෙදොළහ ෙනොෙවයි, 
ෙපොෙරොන්දු ලක්ෂයක් දුන්නත් ඒ එකක්වත් ඉෂ්ට ෙනොකළත්, ෙම් 
ආණ්ඩුව දමලා යන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව දමලා ගිහින් ඒ අයෙග් 
රස්සා ටික නැති වුණාම පක්ෂය ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
[බාධා කිරීමක්] බුද්ධදාස මහත්තයාෙගන් අහන්න ෙකෝ ඉතිරි 
විස්තරය. තනිකරම ෙම් අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ ඉන්ෙන් ඔබතුමාෙග් 
පක්ෂෙය් අය. ඉතින් පක්ෂය රැෙකන්න නම් ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක 
ඉන්න ඕනෑ; ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්න නම් කෙඩ් යන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව ෙම් අමාත්යාංශය කරෙගන යන්න බැහැ. "ආර්ථික 
ඝාතකයා" කිය කියා ෙබො රුවට කෑ ගැහුවාට, ඔබතුමා කවදාවත් 
ෙම් ආණ්ඩුව දමලා යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Wimal Weerawansa. What is your point of 
Order?  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙහොම්බ බිම ඇනිලා, හතර 

ගාෙතන් වැටිලා ඉන්න, කවදාවත් ආණ්ඩුවක් ෙනොලැෙබන 
විපක්ෂයකට යන්න අපට පිස්සුවක් තිෙබනවාද? ෙමතුමන්ලා 
දිනන පාටක් ෙප්න්නවත් නැහැ; දිනන මාවතක් ඇත්ෙතත් නැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Member, you may 

carry on with your speech.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද ඉල් මහ විරු සමරුව 

පවත්වන දිනයයි; ෙරෝහණ වි ෙජ්වීර මහත්මයාෙග් 25වන ගුණ 
සමරු දිනයයි. විෙජ්වීර සෙහෝදරයා ගැන කෑ ගහන  ෙමතුමා අද හරි  
නම් තමන් JVP එක කඩාෙගන ආවාට පස්ෙසේ - [බාධා කිරීමක්] 
කමක් නැහැ. අද පුළුවන් නම් ෙවන තැනක හරි තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් නායකයා ෙවනුෙවන් ගුණ සමරුවක් පවත්වන්න එපා 

යැ. අද දිනයවත් එතුමාට මතක නැහැ. අඩුම ගණෙන් එතුමාට 
දිනයවත් මතක නැහැ. මහ ෙලොකු වාමාංශිකයා. මහ ෙලොකු 
සමාජවාදියා. තමන්ෙග් නායකයා - වීරවංශ මහත්තයාෙග් 
නායකයා- ෙරෝහණ විෙජ්වීර මහත්මයා ඝාතනය කරපු දවස.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කවුද, ඝාතනය ෙකරුෙව්? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඝාතනය කෙළේ හමුදාෙවන්. අද වීරවංශ මහත්තයාට මතක 

නැහැ, අද ඒවා ෙමොකුත් මතක නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Wimal Weerawansa, please sit 

down.    
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
අද දුප්පත් මිනිස්සු මතක නැහැ.  අද පීඩිත පන්තිය මතක 

නැහැ. අද ඒවා ෙමොකුත්  මතක නැහැ. අද සියල්ල අමතක කරලා, 
අද ෙම් ආණ්ඩුවට කෙඩ් යන එකයි, අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙරදි 
ෙහෝදන එකයි, අද ෙම් ආණ්ඩුෙව්  ෙහොරකම්වලට  

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

සම්බන්ධ ෙවලා වැඩ කරන එකයි විතරයි  ෙමතුමාට මතක. අද 
ඒවා මතක නැහැ. අද දුප්පත් මිනිසුන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
අද  ෙබොරුවට කෑ ගැහුවාට, අපට කෑ ගහෙගන ආවාට, කඩුෙවල 
බුද්ධදාස මහත්තයා ඊෙය් ෙපෙර්දා සති ෙපොළ විවෘත ෙකරුවා; 
කථාවක් දුන්ෙන් නැහැ. ලජ්ජාෙව් බැහැ, ෙව්දිකාෙව් ඉඳ ෙගන 
සිටියා, කථාවක් දුන්ෙන් නැහැ. ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා 
සිටිෙය් නැත්නම් බුද්ධදාස මහත්තයා ගහනවා. ගහලා එළවන්න 
තමයි හැදුෙව්. එෙහම චණ්ඩි තමයි ගිරිය පුප්පාෙගන ෙබොරුවට 
කෑ ගහන්ෙන්. ෙමතැන කෑ ගැහුවාට  සති ෙපොළ  විවෘත කරද්දී 
බුද්ධදාස මහත්තයා කථාවක් දුන්ෙන් නැහැ.  

ඊෙය් ෙපෙර්දා, අපි දැක්කා, -   
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
දයාසිරිත් සමඟ ආණ්ඩුෙව් ඇමති ෙකෙනක් හම්බ ෙවන්න 

ආවා, ෙග් උකසට  සින්න ෙවන්න යනවා; බැංකුෙවන් ෙබ්රා 
ගන්න කියා. පුළුවන් නම් නැහැ කියන්න. ආණ්ඩුෙව් ඇමති 
ෙකෙනක් හම්බ ෙවන්න ආෙව් නැද්ද,  ෙග් ෙබ්රා ගන්න?   
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නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Nalin Bandara 

Jayamaha, please carry on. Why do you not speak to the 
subject?  Why are you personally attacking? That will 
create problems. ඔබතුමා subject එක ගැන කථා කරන්න.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 
කට වහ ෙගන ඉඳ ගන්නෙකෝ, ඇමතිතුමනි. ගරු නිෙයෝජ්ය 

සභාපතිතුමනි, දැන් එතුමා ෙගවල් ගැන කථා ෙකරුවා.  මමත් 
එතුමා වාෙග් දුප්පත් ෙපොඩි පවුලක ෙකෙනක්. හැබැයි  ව්යාපාර 
කරලා - [බාධා කිරීමක්] කෑ ෙනොගහා ඉඳ ගන්න ෙකෝ. ව්යාපාර 
කරලා ෙගවල් හදලා අපි ව්යාපාරිකෙයෝ විධියට හිටියා. [බාධා 
කිරීමක්]  ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, හැබැයි ෙමතුමාට,   
communication  එකක් දාෙගන හිටිය මිනිහාට, ෙකොෙහොමද, 
ෙහෝකන්දර, මංගල මාවත,  රුපියල් ෙකෝටි අටක ෙගවල් ෙදකක් 
හදන්න සල්ලි? Communication  එකක් කරපු මිනිහාට පර්චස් 
හතළිස්පහක, තට්ටු හතරක ෙගවල් හදන්න ෙකොෙහන්ද සල්ලි?   
මම ව්යාපාර කළා. ව්යාපාර බංෙකොෙලොත් ෙවලා අපි පාඩු ලබලා 
අෙප් ව්යාපාර කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොරකමක් ෙනොෙවයි. 
අද ලංකාෙව්ම  ව්යාපාර කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ඒකට ලජ්ජා 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. අපට ලජ්ජා වන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමා 
කියනවා වාෙග්  ඇමතිකම් ගන්නවා නම්, මට දයාසිරිත් එක්ක 
පස්ෙසන් එන්න තිබුණා. හරිද?  අපි එෙහම එන්ෙන් නැහැ. 
බලාෙගන ඉන්න.  ඔෙහොම ෙනොෙවයි,  අපි පාරට වැටුණත් අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් ෙහොරකම් කරන්න,  

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

ආණ්ඩුෙව් ෙරදි ෙහෝදන්න, මස් කටු කන්න එන්ෙන් නැහැ. 
ෙහොඳට මතක තියා ගන්න.   අර රුපියල ෙදක  එකතු කර bell-
bottoms  ඇන්ද, සීගිරියට  යන්න බැරි වුණු තමුන්නාන්ෙසේට 
ෙකොෙහොමද,  රුපියල් ෙකෝටි අෙට්  ෙගවල් ෙදකක් ෙහෝකන්දර  
හදන්න සල්ලි?  ෙකොෙහන්ද ෙහොරකම් ෙකරුෙව්?  

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

ෙකොමියුනිෙක්ෂන්කාරෙයකුට පුළුවන්ද  ෙකෝටි අෙට් ෙගවල් 
හදන්න? ෙකොෙහන්ද ෙහොරකම් ෙකරුෙව්? ෙහොරකම් කරලා, 
ෙහොරකම් කරලා 

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

ෙබොරුවට තමන්ෙග් ජාතික ඇඳුම ඇඳ ෙගන- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please!   What is your point of Order?  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, කරුණාකර -[බාධා කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අසත්ය ෙචෝදනා කළා, ෙහොරකම්  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කළා කියා. කරුණාකර ඒ සියල්ල හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් කපා 
හරින්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 
එෙහම කපා හරින්න  බැහැ. [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් ඔප්පු 

කරන්න ෙගවල් හදන්න ෙකොෙහන්ද සල්ලි කියා.  
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 
ෙම් ෙහොරකම් කරපු   
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

සල්ලි ෙන්.   ෙම් ෙහොරකම් කරපු  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

සල්ලි,  ජනතාවෙග් සල්ලි. බුද්ධදාසෙගන්  අහගන්න ඕනෑ නම්.  
එන්න මාත් සමඟ මංගල මාවතට යන්න,  ෙපන්වන්න ෙගවල් 
ටික; ෙසල්ලම. Communication  එකක් දමා අවුරුදු පහට 
ෙමෙහම  හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? ෙකෝටි අෙට් ෙගවල් හදන්න?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙජ්.වී.පී. එෙකන් අයින් ෙවලා එද්දී 
කැනඩාෙවන් ආපු සල්ලි ෙනත්තිකුමාරට ෙපොලියට දීලා.  ඕවා 
මෙගන් අහගන්න එපා. මාසයකට වතාවක් ගිහිල්ලා සුධර්මන් 
ෙනත්තිකුමාරෙගන් ෙපොලිය එකතු කරපු මිනිහා ෙම්.  ෙපොලිය 
එකතු කරපු මිනිහා. ෙහොරකම් කරලා, ෙහොරකම් කරලා   

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

අපට කියනවා, අරකයි ෙම්කයි කියා. ඒ නිසා ලැහැස්ති ෙවන්න 
එපා,  ඔබතුමන්ලා වාෙග් අපි  ෙහොරු ෙනොෙවයි. අෙප්  ව්යාපාර  
කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ව්යාපාරවලින් හම්බ කර තිෙබනවා. ඒක 
ෙවනම කථාවක්. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා වාෙග් අපි ෙහොරු 
ෙනොෙවයි. අපි ෙහොරකම් කර නැහැ. ඒක ෙහොඳට මතක තියා 
ගන්න. නැත්නම් ෙකොමියුනිෙක්ෂන්කාරෙයකුට ෙකොෙහන්ද 
ෙකෝටි අටක ෙගවල්? 

ෙම් බලන්න විදුලිබිල. මම දැන් අෙප් ඇමතිතුමන්ලා කීප 
ෙදෙනකුෙගන් ඇහුවා,  ඔබතුමන්ලාෙග් විදුලිබිල කීයද කියා.  එක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකෙනක් කිව්වා, රුපියල් 3,000යි කියා. තවත් ෙකෙනක් කිව්වා, 
රුපියල් 5,000යි  කියා. තව ෙකෙනක් කිව්වා, රුපියල් 15,000යි 
කියා. ෙමන්න මහ ෙලොකු, පුම්බපු ජාතික වාදි නායකයාෙග් 
විදුලිබිල රුපියල් 1,43,870යි. [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙමොනවා කරලාද? 
ෙම් ෙමොෙක්ට විදුලිය දමාද, ෙමොකක් දුවලාද? මට ෙපෙනන්ෙන් 
ෙග් ඇතුෙළේ ෙමෝලකුත් හයි කරෙගන සිටිනවා වාෙග්.                 
[බාධා කිරීමක්] මහ ෙලොකුවට කෑ ගැහුවාට ෙනෝනාට භයයි. 
ෙනෝනාෙගන් අහලා ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන්. මෙගන් අහගන්න 
එපා. මහෙලොකු ෙද්ශෙපේමියා. රුපියල් 1,43,870යි විදුලිබිල. ෙම් 
වාෙග් මිනිස්සුෙන් ෙම්. 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Member, you speak to the subject.  Do not make 

personal attacks. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඊෙය් අපි දැක්කා, ගරුතර සංඝරත්නය තුන්හාරසියයක්  

සුගතදාස ස්ෙට්ඩියම් එකට ෙගන්වා මහ ෙලොකු ජාතික වාදි 
නායකයා කථා කළා. ෙමන්න ලයිට් බිල බලන්න. ෙම්ෙකන් 
ෙකොපිය ගාෙන් අෙප් අර ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට යවන්න 
ඕනෑ, ෙමන්න ජාතික වාදි නායකයාෙග් ලයිට් බිල කියා. ඒ නිසා 
ෙහොරකම් කරලා දැන් ඔබතුමා කථා කරන්න එන්න එපා. අර 
කඩුෙවල බුද්ධදාස මහත්තයාත් එක්ක හැෙපන්න බැරිව ෙනෝනා 
මහත්තයාට භෙය් සිටින මහ ෙලොකු ෙද්ශෙපේමියා. අපිට එක එක 
ෙචෝදනා කරන්න එනවා. තමන්ෙග් පක්ෂෙය් සිටින සියලුම 
නිලධාරින් ටික අමාත්යාංශයට දමා ෙගන සභාපතිකම් දීලා, 
කියාකාරී අධ්යක්ෂකම් දීලා තිෙබනවා.  

අර ෙබොරු ෙකෝම්පිට්ටු 12ක් පසු ගිය දවස්වල දුන්නා. 
ෙමොකක්ද, ෙයෝජනා 12ක්. ෙමොකක්ද වුෙණ් ඒ ෙයෝජනා 12ට. 
ඒවා භාර ගත්තාද? නැහැ. ගණන් ගත්ෙත්වත් නැහැ, 
ජනාධිපතිතුමා ඒක ගත්ත ගමන් අෙනක් පැත්ෙතන් කුණු කූඩයට 
දැම්මා. හැබැයි, ආණ්ඩුෙවන් ගියාද? යන්න බැහැ. ෙකොෙහේ 
යන්නද? ෙකොහාට යන්නද? ෙකොෙහන්ද ඡන්ද? ගිහිල්ලා 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? දැන් ආෙය් කැට ෙහොල්ලන්න බැහැ ෙන්. 
ආෙයත් communication  එක දමන්න බැහැ ෙන්. එෙහම 
කෙළොත්  අර ෙගවල් ෙදක හදපු ෆයිල් එක ජනාධිපතිතුමා 
ඉස්සරහට දමනවා. එතෙකොට ඉවරයි. ෙජල් ඕනෑ. Phones ෙදක 
ඕනෑ. Facial   එකට රුපියල් 50,000ක්, 60,000ක් ඕනෑ. ඉතින් 
ෙම්වාට සල්ලි ඕනෑ. ඒ නිසා ඔබතුමා කිසි දවසක ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
යන්ෙන් නැහැ. ඔෙහොම ෙනොෙවයි, ෙමතැන සිටින එස්.බි. 
දිසානායක මහත්මයා ගියත්, ෙමතැන සිටින සියලුම ෙදනා ගියත් 
ෙමතුමා ඉන්නවා. ෙමොකද, යන්න බැහැ. යන්න තැනක් නැහැ. 
ඒකයි ඇත්ත කථාව. ඒ නිසා මෙගන් තවත් ෙද්වල් අහගන්න එපා. 
ඔබතුමා ගැන කියනවා නම් තව ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්න 
තිෙබනවා. වැඩි විස්තර ඕනෑ නැහැ. අපි කියන්ෙන් දුප්පත් 
ජනතාවට ෙගවල් ටික හදලා ෙදන්න කියන එකයි. ෙහොරකම් 
කරපු සල්ලිවලින් ඔබතුමා ෙගවල් ෙදකක් තුනක් හැදුවත් අපට 
පශ්නයක් නැහැ. දුප්පත් මිනිස්සුන්ෙග් ෙගවල් ටික හදන එකට 
මූලිකත්වය ෙදන්න. මිනිසුන්ෙගන් රුපියල ෙදක එකතු කර, 
ෙබොරුවට මහා උත්සව තියලා, මිනිසුන්ට සහතික පත දීලා, ඒ 
මිනිස්සුන්ව අනාථ කළා. අපි බුත්තල යනෙකොට දැක්කා. ඒ 
මිනිස්සු ශාප කරනවා. ඒකයි අපි ෙම්වා කියන්ෙන්. එතුමාම 
කිව්වා, ෙම් නිවාස ව්යාපෘතිවල නිවාස ෙනොදුන්නාට ජයන්ත 
සමරවීර සභාපතිතුමා වගකියන්න ඕනෑ කියා.  එෙහම කරන්න 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? අපි කියන්ෙන් ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණ 

පවත්වන්න කියායි. 2011 ජනවාරි 10වැනිදා තමයි ඒ මිනිසුන්ට 
සහතික පතයක් දුන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක් හරි 
වගකීමක් තිෙයන්න ඕනෑ. 2011 ඉඳලා අවුරුදු හතරක් ගියත් ඒ 
මිනිසුන්ට නිවසක් නැහැ. නිවසක් පිළිබඳව බලාෙපොෙරොත්තු තියා 
ෙගන අවුරුදු හතරක් ඉඳලා තිෙබනවා. ඒකයි අපි කියන්ෙන්, ෙම් 
වාෙග් ෙබොරු කරන නිලධාරින් සිටිනවා නම් , තමන්ට ඒ වැෙඩ් 
කර ගන්න බැරි නම්, කර ගන්න පුළුවන් ෙකනකුට භාර දීලා 
එක්ෙකෝ යන්න. එෙහම නැත්නම් පුළුවන් ෙකනකුට භාර ෙදන්න. 
[බාධා කිරීමක්] ෙකොෙහේ යන්නද? ඒකත් ඇත්ත.  

අපි දන්නවා, රණ විරුවන් සඳහා "අපි ෙවනුෙවන් අපි" 
අරමුදලක්  තිබුණා. අපි දන්ෙන් නැහැ, නිවාස ව්යාපෘති ඔක්ෙකොම 
හදන්ෙන් එක්ෙකෙනක්ද, රණ විරු නිවාස හදන්ෙන් තව 
ෙකෙනක්ද කියා. "අපි ෙවනුෙවන් අපි" අරමුදල ය ටෙත් 
ඉපෙලෝගම නිවාස ෙයෝජනා කමය හැදුවා. මුලින් කිව්වා, ඒ 
ෙයෝජනා කමෙය් නිවාස 1602ක් හදනවා කියා. හැබැයි, හදලා 
ඉවර ෙවනෙකොට නිවාස 1509යි. ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා 
අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම  "අපි ෙවනුෙවන් අපි" අරමුදලට 
රුපියල් ෙකෝටි 40,000ක් එකතු වුණ බව කියා තිෙබනවා.  ෙවන 
කවුරුවත් ෙනොෙවයි, බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කළ 
පකාශයක් තිෙබනවා. ෙම් ඉපෙලෝගම නිවාස ව්යාපෘතිය 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහපු පශ්නයකට ජයන්ත  
සමරවීර මහත්මයා උත්තර එවලා තිෙබනවා, කිසිම අවස්ථාවක ඒ 
නිවාස ව්යාපෘතියට අපි ෙවනුෙවන් අපි අරමුදලින් සල්ලි ගත්ෙත් 
නැහැයි කියා. එෙහම නම් ෙම් සල්ලිවලට ෙමොකද වුෙණ් කියා 
අපට බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් බරපතළ දූෂණ, 
වංචා ඕනෑ තරම් ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබනවා. අද ඒවා රකින්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා ඇතුළු කිහිප 
ෙදනකුටයි. බහුතරයක් ෙම්වාට විරුද්ධයි. ඒ නිසා  අපි කියන්න 
සතුටුයි,  දැන් ජනාධිපතිවරණයක් පකාශයට පත් කරන්න යන 
ෙවලාෙව් මැතිවරණය පකාශයට පත් කරන ෙතක් විශාල පිරිසක් 
සූදානමින් ඉන්න බව.  ඒ ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුව 
පරද්දන්න, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගදර යවන්න. ෙපොදු ෙව්දිකාවට එකතු 
ෙවලා පිවිතුරු ෙහටක් හදන්න, ඒ සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් 
ආණ්ඩුව පරාජය කරන්න අවශ්ය ශක්තිය ෙදන්න. ඒ සඳහා                        
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් බහුතරයක්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ෙනොම්මර එෙක් ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරු, ෙහොඳ ඇමතිවරු, ෙහොරකම් 
ෙනොකළ ඇමතිවරු ඉදිරිපත් ෙවන්න සූදානමින් සිටිනවා කියා 
ඉතාම ෙගෞරවෙයන් මතක් කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.50] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 

පිළිබඳ විවාදෙය්දී කරුණු කිහිපයක් ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
විෂයයට අදාළ කරුණුවලට එන්න කලින් ගරු නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමා කිව්ව කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව  අවධානය ෙයොමු 
කරන්න මම කැමැතියි.  

ඊට ෙපර කථා කළ ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා සභාෙව් 
කියාකාරිත්වය පිළිබඳව යම් විෙව්චනාත්මක කරුණු දැක්වීමක් 
කළත්, එතුමා මූලික වශෙයන් පිළිගත්තා; එතුමාෙග් අදහස් 
දැක්වීෙම්දී කියැවුණා, "මම ෙම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු ඉතා 
වුවමනාෙවන් කරන්න උත්සාහ කරන අමාත්යවරෙයක්; ඒ 
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ෙවනුෙවන් තමන් සතු හැකියාවන් කැප කරන අමාත්යවරෙයක්; 
වැඩ කරන්න දක්ෂ අමාත්යවරෙයක්" කියා.  

මෙග් ඉල්ලීමකට අනුව ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් ස්වයං අදහසකට 
අනුව ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී, එතුමා ඒ 
කියන හැඳින්වීම කළා. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා  කිව්වා, 
වැඩ කරන්ෙන් නැති, මහජන මුදල් නිසි පරිදි ෙයොදවන්ෙන් නැති, 
අමාත්යවරෙයක්ය කියලා. මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
ෙදන්නාෙගන් ෙකොයි එක්ෙකනාෙග් අර්ථ  නිරූපණයද දැන් මම 
පිළිගන්න ඕනෑ කියලා. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, 
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ආණ්ඩු පක්ෂයට ආව නිසා ඒ 
අනුහස් බලෙයන් ෙම්ක ඇතුළට යන්තම් ෙහොම්බ දා ගත්ත 
මන්තීතුෙමක්. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සෑෙහන කාලයක් සිටි ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ෙදවැනියා -නිෙයෝජ්ය නායකයා-. ඒ වාෙග්ම රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ෙම්  ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණාට 
පසුව එතුමා  දිනුෙවොත් ඊට පසුව, එතුමා පැරදුණත් ඊට පසුව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් නායකයා ෙවන්න හිතාෙගන 
ඉන්න ෙකනා. එෙහම ෙකෙනක් කියන එක තමයි අපට පිළිගන්න 
ෙවන්ෙන්. දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ගිය එක නිසා පිනට ආව, 
මනාපවලින්  වාටිෙය් ඉඳලා, යන්තම් නිකම් ෙම්කට ෙගොඩ  වැදුණු 
ෙකෙනකුට ෙම් ගැන කථා කරන්න තිෙබන අවෙබෝධය මදියි.  

අනික්  කාරණය තමයි නලින්  බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමාම 
කිව්වා, එතුමා බංෙකොෙලොත් ෙවලාය කියලා. එතුමා බංෙකොෙලොත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් එතුමා ආණ්ඩුෙව් ෙකොන්තාත් කරනෙකොට  
පමිතිෙයන් ෙතොරව වැඩ කරලා, සල්ලි ෙගව්ෙව් නැති නිසායි. බාල 
විධියට ඒ වැඩ කළ නිසා ඒ සල්ලි ෙගවන්ෙන්  නැහැ. ඒ නිසා  
එතුමා බංෙකොෙලොත්  ෙවලා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.  

ගරු  නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා එතුමාෙග් ෙගය සින්න 
ෙවන්න යනවාය කියා එතුමා  ඇමති ෙකෙනක් ෙසොයාෙගන ආවා.  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Nalin Bandara Jayamaha.  What is your point 
of Order? 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එතුමා කිව්වා, මම බාල 

ෙකොන්තාත් කරලා මෙග් බිල් ෙගවීම නතර කරලාය; පමිතියක් 
නැතිව වැඩ කරලාය කියා. මම කියනවා ඔප්පු කරන්නය කියලා - 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, රජෙය්   වැඩ පමිතිෙයන් ෙතොරව 

කළ නිසා මුදල් නිසි පරිදි ෙගවන්ෙන් නැතිව තමයි  එතුමා 

බංෙකොෙලොත්  වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි ෙගය බැංකුවට  සින්න 
ෙවන්න යන්ෙන්. ඒ නිසා  තමයි ඇමති ෙකෙනක් හම්බ ෙවන්න 
දයාසිරි ජයෙසේකර හිටපු මන්තීතුමාත් එක්ක එතුමා ආෙව්.  දයාසිරි 
ජයෙසේකර හිටපු මන්තීතුමාත් එක්ක ඇමති ෙකෙනක් හම්බ 
ෙවන්න ආවාය කිව්වාම ෙමොකද ඒකට නැහැ ෙනොකිෙව්ෙව්? 
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා  දවල්ට ෙබොරුවට ආණ්ඩුවට 
බණිනවා. රෑට ෙගය සින්න ෙවන්න යන එක ෙබ්රා ගන්න 
ඇමතිවරු හම්බ් ෙවන්න යනවා. "දවල් මිෙගල් - රෑ දනිෙයල්".  
දවල් ආණ්ඩුවට බණිනවා. රෑට ඇමතිවරු හම්බ ෙවලා අෙන්! 
මෙග් ෙගය සින්න ෙවන්න යනවාය; බැංකුෙවන් ඒක ගන්න 
යනවාය; ඒක ෙබ්රලා ෙදන්නය කියනවා. මහත්මෙයෝ කවුරු 
කියන එකද අපි පිළිගන්න  ඕනෑ? දුක තමයි.  [බාධා කිරීමක්] 
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. මම නැවතත්  අහනවා,  පුළුවන් නම් 
එෙහම හම්බ වුණු ඇමතිතුමාෙග් නම කියන්නය කියා.  [බාධා 
කිරීමක්] ෙකොෙහේදිද  හම්බ වුෙණ් කියන්න. ආණ්ඩුවට එන්න 
ෙමොනවාද ඉල්ලුෙව් කියන්න.  ආණ්ඩුවට එන්න නම් ඉල්ලුෙව් 
ෙමොනවාද කියන්න. [බාධා කිරීමක්] නිකම්  ෙබොරුවට දඟලගන්න 
එපා මහත්තෙයෝ. ෙමතැන වීරෙයෝ වාෙග් කථා කරනවා. රෑට 
ඇමතිවරු හම්බ ෙවන්න දයාසිරි ජයෙසේකර  හිටපු මන්තීතුමාත් 
එක්ක එනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා නිකම් ෙමතැන චණ්ඩි  ෙවන්න 
හදන්න එපා.   

අනික් කාරණය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ෙම් 
ආ ණ්ඩුව අත් හැරලා අපට එන්න බැහැ  කියා. ෙම් ආ ණ්ඩුව අත් 
හැරලා ෙකොෙහේ යන්නද? ෙහණ ගහලා තිෙබන විපක්ෂයට 
යන්නද කියන්ෙන්? ෙහණ ගහලා තිෙබන විපක්ෂයක්. තවම 
අෙප්ක්ෂකයා කවුද කියා දන්ෙන් නැහැ. අෙප්ක්ෂකයා තමයි 
භූතයා.  මම හිඟා කාලා හරි  රුපියල් ලක්ෂයක, ෙදකක තෑග්ගක්  
ෙදනවා, පුළුවන් නම් අෙප්ක්ෂකයා කවුද කියා කියන්න. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Lalith Dissanayake.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් එක් ෙකෙනක් 

කථා කරනවා ෙන්. එක් ෙකෙනකුට පමණයි සභාෙව් නැඟිටලා 
ඉන්න පුළුවන්.  [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Wimal Weerawansa, you carry on with your 

speech.   
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම්ක මෙග් ෙවලාව. [බාධා 

කිරීම්]   ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරනය ෙත්රුම් ගන්න 
ඕනෑ. ෙමතුමන්ලා අද අපට කියනවා, ආණ්ඩුව අත් හැරලා 
එන්නය කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් ෙම් රටටම හතරවරම් 
ගහපු අය ඉන්න විපක්ෂයකටද එන්න කියන්ෙන්? ෙමොකක්ද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක එකතු ෙවලා කරන්න පුළුවන්? 
ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රටට ලබා දුන්නු ජයගහන? පාෙර් 
හිඟා කෑවත් තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක නම් එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් රට ෙබදන්න කටයුතු කළ ෙහොර විරුද්ධ පක්ෂයත් එක්ක අපට 
ගනු ෙදනුවක් නැහැ. ආණ්ඩුව  ඇතුෙළේ අපි වාද කරනවා. ආණ්ඩුව  
ඇතුෙළේ අපි ෙගෝරි කරනවා. ඒ,  ඔය පැත්තට එන්න ෙනොෙවයි. 
ෙම් පැත්ෙත් තිෙබන, අප දකින වැරදි නිවැරදි කර ගන්නයි.    

ඒක විපක්ෂයට වාසි ගන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒක 
විකමසිංහලාට වාසි ගන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වාසි ගන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. නලින් බණ්ඩාර 
ජයමහ මන්තීතුමාට දැනට ඒ ගණනට ඇද්ද?  ඉතුරු ටිකත් මා 
දැන් කියන්නද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කියන්න. 

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

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කියන්න කිව්වාට, එතුමාෙග් මුහුණ දැක්කාම මට දුක 

හිෙතනවා. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා මහ ෙලොකු 
ව්යාපාරිකෙයක් කියා කිව්වාට එතුමා tuition කර-කර සිටිෙය්. ඊට 
පස්ෙසේ ආණ්ඩුත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා -[බාධා කිරීම්] උගන්වන 
ගමන් ආණ්ඩුත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා- [බාධා කිරීම්] ගරු 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා එනවා, මූලික විවාදයට. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ajith P. Perera.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
රුපියල් ෙකෝටි 120කට ෙගවල් ෙදකක් හැදුෙව් ෙකොෙහොමද 

කියා ෙචෝදනාවක් කළා.  ඒ පිළිබඳ කිසි පිළිතුරක් -[බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉස්ෙකෝෙල් ඉන්න ගමන් tuition කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 

සභාපතිතුමනි, මා ඉතා ඕනෑකමින් කියන්ෙන්, - 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha, what is your point of 

Order? 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඉතා වැදගත් රීති පශ්නයක්. මම රජෙය් පාසලක ගුරුවරෙයක් 

ෙවලා සිටියා. හැබැයි එතුමා අට සමත්.  
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
That is not a point of Order. Please sit down.   
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව් උගන්වන ගමන් tuition දුන්නා. ඒක 

ෙබොරුද? [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා එනවා, මූලික විවාදයට. අද 
ෙමතුමන්ලාට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි, ෙම් ආණ්ඩුව වැඩ 
කරන එක. දැන් සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කියන්ෙන්ත්, අර 
කියපු නිවාස විශාල සංඛ්යාව හදලා නැහැ, හැබැයි ෙමපමණ 
සංඛ්යාවක් හදලා තිෙබනවාය කියලායි. කියපු විශාල සංඛ්යාව 
හදලා නැහැයි ලු. ෙකොළඹ නගර ෙය් නිවාස 65,000ක් හදනවාය 
කිව්වා, දැන් සියයට 12ක්  හදලා තිෙබනවාය කියලා එතුමා 
කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්න ඕනෑ, එදා යුද්ධය කරන 
ගමන්, 2005 දී මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් නිවාස ගණන හදා 
ගන්න බැරි වුණාට, 2010න් පසුව යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ අත හැරලා නැහැයි කියලා. ෙම් මාසෙය් 18වන දා 
සවස ෙකොළඹ නගරෙය් නිවාස එක්දහස් ගණනක නිවාස 
ෙයෝජනා කමයක් විවෘත වනවා. දැන් සති ෙදකකට කලින් නිවාස 
1,215ක නිවාස ෙයෝජනා කමයක් විවෘත කළා. ඒෙකන් ෙමොකක්ද 
ෙපෙනන්ෙන්? ඒෙකන් පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ෙම් ආණ්ඩුව 
නිවාස ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, අ ෙනක් හැම ක්ෙෂේතයකම 
දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක් කර ෙගන යනවාය කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඉතාම ඕනෑකමින් කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් වන විට නිවාසකරණෙය් විශාල පරිවර්තනයකට 
ආරම්භය තබන්න අපට පුළුවන් වුණාය කියලා. නිවාසකරණය 
විතරක් මදියි. තමුන්නාන්ෙසේලා නිවාසකරණය ගැන ෙමොන තරම් 
කථා කළත් ෙම් රටට ජාතික නිවාස පතිපත්තියක් හැදුෙව් නැහැ. 
ජාතික නිවාස පතිපත්තියක් ෙනොමැතිව ජනාවාසකරණය ෙකොයි 
විධියටද ෙවන්ෙන් කියන එක දන්ෙන් නැහැ. අපට පුළුවන් වුණා, 
දැවැන්ත නිවාස සංවර්ධනයක් ෙවනුෙවන් වැඩ කරන ගමන් 
ජාතික නිවාස පතිපත්තියක් ෙම් රටට අරෙගන එන්න. ඒ ජාතික 
නිවාස පතිපත්තිය ඉතාම ඕනෑකමින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. ඒ රාමුව ඇතුෙළේ තමයි අද අෙප් නිවාසකරණ වැඩ 
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පිළිෙවළ දියත් ෙවන්ෙන්. රජෙය් ෙමොන ආයතනය 
නිවාසකරණයට අවතිර්ණ වුණත්, ජාතික නිවාස පතිපත්තිය 
තුළින් ෙපන්නුම් කර තිෙබන මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වය අනුව තමයි 
අද නිවාසකරණය ෙම් රෙට් සිද්ධ වන්ෙන්? එදා එෙහම ෙනොෙවයි. 
එදා නිසි මඟ ෙපන්වීමක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා නිසි 
මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. ජාතික නිවාස 
පතිපත්තිෙය් රාමුවට අනුව අද අපි ඒ වැඩ ටික ආරම්භ කර ෙගන 
තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි. 
නිවාසකර ණෙය් තිෙබන දැෙවන අභිෙයෝග රැසකට උත්තර 
ෙසොයන්න පසු ගිය අවුරුදු තුන, හතර ඇතුළත අපට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. අවුරුදු 20ක්, අවුරුදු 30ක් අනවසරෙයන් පදිංචි වී සිටින 
අය මුළු රෙට්ම ඉන්නවා. ඒ අය ඉන්ෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරියට අයිති ඉඩම්වල. ඒ මිනිසුන්ට නිවසක අයිතිය හිමි කර 
ගන්න කමයක් නැහැ, ඒ ෙගොල්ලන් අනවසර පදිංචිකරුවන් නිසා. 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් තිෙබන ඉඩම්වල අවුරුදු 
10කට, අවුරුදු 15කට කලින් අනවසර ෙයන් පදිංචි වුණු අයට 
නීත්යනුකූල තත්ත්වය ෙදන්න අපි අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයක් 
ගත්තා. ඔවුන් මුල් පදිංචි වුණු වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුවට අනුව 
වටිනාකම ෙගවලා ඒ නිවෙසේ අයිතිය ෙදන්න අපි තීරණයක් 
ගත්තා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ඔප්පු ෙනොදීමක් ගැන. නීත්යනුකූල 
අයිතිය තිෙබන අයට විතරක් ෙනොෙවයි, අනවසර 
පදිංචිකරුවන්ටත්, අවුරුදු 10ක, අවුරුදු 15ක කාලයක් 
අනවසරෙයන්  පදිංචි වී සිටින අයටත් නීත්යනුකූල තත්ත්වය 
ෙදන්න පියවර ෙගන තිෙබනවා. සමහර විට ඔවුන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් පදිංචි වුණු අය ෙවන්නත් 
ඇති. ඒ ගැන බලන්ෙන් නැතුව ඒ නීත්යනුකූල තත්ත්වය ෙදන්න 
අවශ්ය පියවර අපි ෙගන තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ඉතාම 
ඕනෑකමින් කියන්න ඕනෑ, ෙම් ෙගවුණු අවුරුදු තුන, අවුරුදු හතර 
ඇතුළත අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, - 

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මට තිෙබන කාලය ෙබොෙහොම සීමිතයි. එම නිසා ඔබතුමා කථා 

කරන ෙවලාෙව්දී කියන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, අද 
විපක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා බලනවා, ෙම් රට හෑල්ලු කරන්න.  
 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Order, please!  Hon. Member, what is your point of 

Order? 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
අවුරුදු 15කට වැඩි කාලයක් ජීවත් වුණු අයට ඒ ෙගවල්වලට 

ඔප්පු දීලා තිබුණා නම් අවුරුදු එකසිය අසූවකට වැඩිය - 
 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
I am sorry, that is not a point of Order.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එතැන තිෙබන්ෙන් ෙවන පශ්නයක් ෙන්. ඒකට ඔබතුමන්ලා 

වග කියන්න ඕනෑ. වතු හාම්පුතාලාෙග් අෙත් ඒක තිෙබන්ෙන්. 
යූඑන්පී ආණ්ඩුව  වතු ටික වික්කා. යූඑන්පී ආණ්ඩුව වතු ටික 
වික්කා. ඔන්න යූඑන්පී ආණ්ඩුව කරපු වැෙඩ්. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon.  Velayudam, you will be given time to speak.  

Why do you not raise your questions at that time?  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, එදා යුද්ධය පැවැති කාලෙය් 

2010 වර්ෂය ෙවන ෙතක්, රජෙයන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ඒ 
වාෙග් හැම අංශයකින්ම ෙම් රෙට් අවුරුද්දකට නිවාස හැදුෙණ් 
සාමාන්යෙයන් ලක්ෂයක් වාෙග් පමාණයක්. යුද්ධය අවසන් 
කරලා 2011 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ 
කිරීමත් සමඟම රජය ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීම්වලට, අඩු පහසුකම් මත 
ජීවත්වන නාගරික  ජනතාවට නව මහල් නිවාස ලබා දීමට ආදී 
වශෙයන් ඒ හැම අංශයකින්ම ආපු වැඩ පිළිෙවළක පතිඵලයක් 
හැටියට, මහජනතාව ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්, උෙද්යෝගෙයන් එයට 
කැපවීෙම් පතිඵලයක් හැටියට, අවුරුද්දකට ලක්ෂයක් සෑදීමට 
තිබුණු නිවාස ෙතොගය, ලක්ෂ 4ක පමාණයකට වැඩි කිරීමට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. ලක්ෂයක පමණ නිවාස පමාණයක් හැදිච්ච 
රෙට්, 2011 වර්ෂෙයන් පසුව ලක්ෂ 4ක් වාෙග් නිවාස පමාණයක් 
අවුරුද්දකට හැෙදනවා කියලා ජන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංගණනෙය් ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් 
ෙවනවා. ෙවනදා ලක්ෂයක් වාෙග් පමාණයක් තමයි  නිවාස  
හැෙදන්ෙන්. නමුත්  අද වන විට අවුරුද්දකට ලක්ෂ 4ක් වාෙග් 
නිවාස පමාණයක් හැෙදනවා. එෙහම රටක තමුන්නාන්ෙසේලා 
අහනවා, ෙකොෙහේද නිවාස හැෙදන්ෙන් කියලා. අද වන විට ලක්ෂ 
4ක් අලුත් නිවාස හැෙදන රටක්, ෙම්ක. මීට කලින් අවුරුදුවල 
අවුරුද්දකට නිවාස ලක්ෂයක් හැදුණු රෙට්, අවුරුද්දකට නිවාස 
ලක්ෂ 4ක් හැෙදන පවණතාව ෙකොෙහොමද ඇති වුෙණ්? අපි 
මිනිස්සු ළඟට රාජ්ය බැංකු අරෙගන ආවා. රාජ්ය බැංකුෙවන් ණය 
ගන්නට බැරි පුද්ගලයාට අපි ඇප ෙවලා  බැංකු පහසුකම දුන්නා. 
නිවාස වැඩි දියුණු කර ගන්න ඒ අවස්ථාව අපි  දුන්නා; අලුෙතන් 
ෙග් හදා ගන්න ඒ අවස්ථාව  දුන්නා. ඒ ආකාරෙයන් කමානුකූලව 
විවිධ කෙමෝපායයන් හඳුන්වා දුන්නා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, භාණ්ඩාගාර පතිපාදන ගැන. 
භාණ්ඩාගාර පතිපාදන මතම  බලාෙගනම ෙම් රෙට් නිවාස 
හදන්න බැහැ. භාණ්ඩාගාර පතිපාදන ෙකොච්චර දුන්නත් ෙම් 
නිවාස අවශ්යතාව එක රැයින්  ඉවර කරන්නත් බැහැ කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා. ඒ නිසා අපි නිර්මාණශීලි  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කෙමෝපායයන් ගණනාවකට අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. පළමු 
එක තමයි, රාජ්ය බැංකු ෙම් කියාදාමයට සම්බන්ධ කර ගැනීම. මම 
පහු ගිය දවසක දකුණු ෙකොරියාෙව් සංචාරය කළා. ඒ දකුණු 
ෙකොරියාෙව් ඉන්න ශී ලාංකික පජාව ලංකාවට එන්ෙන් අඩුම 
ගණෙන් රුපියල් මිලියන තුන හතරකට වැඩි මුදලක් අෙත් 
තියාෙගන. සමහරු රුපියල් මිලියන 12ක්  අ ෙත් තියාෙගන එනවා.  
සමහරු රුපියල් මිලියන 8ක් 9ක්  අෙත් තියාෙගන එනවා. ඒ 
අයෙග් තිෙබන ෙලොකුම බලාෙපොෙරොත්තුව ෙගයක්  ෙම් රෙට් 
 ෙගයක් හදන එක. ඒෙගොල්ෙලෝ රට ඉඳන් සල්ලි එවනවා, 
බිරින්දෑවරුන්ට. ෙග් හැදන එක ඉවර ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, සල්ලි 
වියදම් ෙවනවා ඉවර ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. දකුණු ෙකොරියාෙව්                
ශී ලාංකිකෙයෝ 28,000ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ අය ෙවනුෙවන්, ෙම් 
රෙට් තිෙබන බැංකුත් එක්ක එකතු ෙවලා ඉදිරි මාස කිහිපය 
ඇතුළත රෙට් පධාන පළාත් හතරක  නිවාස ෙයෝජනා කමයක් අපි 
ආරම්භ කරනවා. ඒ අයත් එක්ක අපි ඒ ගැන කථා කරලා අද වන 
විට අවෙබෝධයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් මහා භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදන මතින්  පමණක් ෙම් කියාදාමය කරන්න බැහැ. අද අපි 
අෙප් ඉඩම්වලට ෙපෞදගලික අංශෙය් ෙද්ෙපොළ  සංවර්ධනය කරන 
අය ෙගනැල්ලා,  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්  මාර්ගෙයන් ආෙයෝජනය  
කරවලා, හවුල් නිවාස ව්යාපෘති ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
මහනුවර පල්ෙලකැෙළේ  පළමුවන මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමය 
ඉදි ෙවන්ෙන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්. ඊට කලින් මහල් නිවාස 
ෙයෝජනා කමයක් පල්ෙල්කැෙළේට ඇවිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි 
ෙනොලැබීම කියන කාරණය ෙපන්වලා, සල්ලි මදි වීම කියන 
කාරණය ෙපන්වලා, ෙම් වගකීෙමන් ඈත් ෙවනවා ෙවනුවට, විවිධ 
කෙමෝපායයන් හරහා ෙමම නිවාස සාදන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට 
ෙගන යන්න අපි ඉතා මැනවින් උත්සාහ කරලා තිෙබනවා.  

ගම්වල ''ජන ෙසවණ ගම්මාන'' ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
''විරු ගම්මාන'' ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ෙම් වන විට විරු ගම්මාන- 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ කිව්වා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කවුද? 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
අරයා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගිය අවුරුදුවලට වඩා ෙම් අවුරුද්ෙද් සල්ලි වැඩියි. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
සල්ලි දුන්ෙන් නැහැ. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා කිව්ෙව් අය වැය කථාෙවන් දීපු ගණන 

ෙනොසලකා. අර ෙපොෙත් තිෙබන ගණන විතරයි කිව්ෙව්. ඒකයි 
වැරැද්ද. මම ඔබතුමාට ඒ ගැන ෙලොකු ෙදයක් කියන්ෙන්            
නැහැ. හැබැයි, අය වැය කථාෙවන් කියපු ගණනත් එකතු           
කළාම, ඔබතුමාෙග් ඔය නිගමනය වරදිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, මම ඉතාම ඕනෑකමින් කියනවා,-[බාධා කිරීමක්]   

නැහැ, නැහැ. ෙම් මෙග් කථාවට නියමිත ෙවලා තිෙබන 
කාලය ෙන්. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අඹ යාළුවා 
වුණාට ඔබතුමාට නියමිත කාලෙයන් මට කථා කරන්න දුන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. මම  බෙලන්ම, ඒ ටික ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි 
කියා ගත්ෙත්ත්.  

ෙම්ක ඉතින්, ෙමොකක්  හරි ලෑල්ලක්  අෙරෙහන් ෙමෙහන් 
තියලා, ෙදොර පියනක් හයි කරලා  කරන නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙනොෙවයි. අපි හදලා තිෙබන මහල් නිවාස ෙයෝජනා සංකීර්ණ 
බලන්න ඔබතුමන්ලා යන්න. මුහුදු ඛාදනෙයන් අසරණභාවයට 
පත් ෙවච්ච ධීවර පජාව ෙවනුෙවන්, 18 ෙවනිදා ලුනාෙව් ෙගවල් 
400කට ආසන්න පමාණයක් විවෘත කරනවා. ජනාධිපතිතුමා 
ඇවිල්ලා ඒ නිවාස සංකීර්ණය  එදාට විවෘත කරනවා. ගිහිල්ලා 
බලන්න ඒවාෙය් තත්ත්වය ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ ෙගවල් 
දුප්පතුන්ට දුන්නාට, දුප්පතුන්ට ෙදන ෙගවල් හැටියට ෙනොෙවයි 
හදලා තිෙබන්ෙන්. ඉතාම ෙහොඳ පහසුකම් ඇතිවයි ඒවා හදලා 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා එදා උළුවස්සක්, ජෙන්ලයක් හයි 
කළත්, ඒකට නම වැටුෙණ් නිවසක් කියලා. එෙහම ෙබොරු           
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙම්වාට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. එෙහම ෙබොරු 
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇතුළත් කළා නම් ෙම් ගණන අපිට තව තුන් 
හතර ගුණයකින් ඉහළ දමන්න පුළුවන්කමකුත් තිෙබනවා. ඒ 
වංචාව ෙම්ක ඇතුෙළේ නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් වන 
ෙකොට පසු ගිය කාලවලට සාෙප්ක්ෂව ඉතා විශාල ආෙයෝජන  
නිවාසකරණය ෙවනුෙවන් රජය කරලා තිෙබනවා. මුලින් දුන්නු 
අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවල ට අතිෙර්කව රුපියල් මිලියන 4,250ක් 
අපට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව තමුන්නාන්ෙසේලාට භාණ්ඩාගාර 
පතිපාදනවල කප්පාදු කිරීමක් ගැන කථා කරන්න බැහැ; ඒ ගැන 
තර්ක කරන්න බැහැ. භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් ගැන මම කථා කරලා 
තිෙබන්ෙන්, භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනකු 
අමාත්යාංශයට ෙදන පතිපාදනවල අඩු ෙහෝ වැඩි කිරීමක් මත 
පදනම් ෙවලා ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ ෙබොරු තර්ක කරන්න එපා. 
පතිපත්තිමය කරුණු ගැන අපට වාද තිෙබනවා; සංවාද තිෙබනවා. 
ඒක අදත් තිෙයයි; ෙහටත් තිෙයයි; අනිද්දාත් තිෙයයි. 

ඒ ෙමොනවා තිබුණත් රටට, ජාතියට හතුරුකම් කරපු විරුද්ධ 
පක්ෂ කල්ලිත් එක්ක ෙද්ශපාලන ගනුෙදනුවක් කරන්න අපට 
කිසිම ඕනෑකමක් නැහැ කියන එක මම අවධාරණය කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙගන ඉන්න ඇති, "දැන් බහියි, දැන් බහියි, 
දැන් බහියි"  කියලා. දැන් බහියි, දැන් බහියි, දැන් බහියි  කියලා 
බලාෙගන හිටියා. බලාෙගන හිටියාට අපි එෙහම විපක්ෂයට 
එන්ෙන් නැහැ. දැන් දුකට කියනවා, "විපක්ෂයට එන්ෙන් නැත්ෙත් 
ෙම්කයි" කියලා. විපක්ෂයට එන්ෙන් නැහැ. ඕවා ෙනොෙවයි, 
ෙමොනවා කිව්වත් විපක්ෂයට එන්ෙන් නැහැ. විපක්ෂයට ඇවිල්ලා 
වගතුවක් නැහැ. ඔෙහේ හිටපු අයත්  ඔය පැත්ත අතහැරලා ෙමහාට 
ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. වගතුවක් නැති විපක්ෂයකට ආවාම රටට 
වගතුවකුත් නැහැ, ඉන්න අයට වගතුවකුත් නැහැ. ඉන්න අයෙග් 
මුහුණු දැක්කාම ෙත්ෙරනවා, උන්නැෙහේලාෙගන් කාටවත් 
වගතුවකුත් නැහැ කියලා. එෙහම වගතුවක් නැති විරුද්ධ 
පක්ෂයක් එක්ක කරන්න අපට ගනුෙදනුවක් නැහැ. අපට 
තිෙබනවා, අපි හදා ගත්ත ආණ්ඩුව. ඒ ආණ්ඩුව රටට සාමය දිනා 
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[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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දුන්නා. රෙට් සංවර්ධන අභිෙයෝග සමග ඒ ආණ්ඩුව ජයගාහීව 
ඉදිරියට යනවා. ඒ සංවර්ධනය කරා යන ග මෙන් තිෙබන අඩුපාඩු 
ගැන අපි කථා කරනවා; වාද කරනවා; තර්ක කරනවා. ඒවා හදා 
ගන්ෙන්ත් තමුන්නාන්ෙසේලාට උපනූපන් ජාති ජාතිවත් ආණ්ඩුවක් 
ෙනොලැෙබන තත්ත්වය හදන්න මිසක්, ෙම් ආණ්ඩුව වට්ටලා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හීන,  පාර්ථනා, බලාෙපොෙරොත්තු දල්වන්න 
ෙනොෙවයි. ඒක කාරණා ෙදකක්. සමහරු එෙහම ඇති. ෙමෙහේ 
ඉඳෙගන විපක්ෂයට ආවඩන කට්ටිය ඇති. අපි ෙමෙහේ ඉඳලා 
විපක්ෂයට ආවඩන අය ෙනොෙවයි. අපි ඉන්න තැන හරියට ඉන්න 
අය, ඉන්න තැන  වැරැද්ද හරියට දකින අය, වැරැද්දක්  දැක්ෙකොත් 
කථා කරන අය,  වැරැද්ද නිවැරැදි කර ගන්න උත්සාහ කරන අය, 
වැරැද්ද නිවැරැදි කරෙගන ඉන්න තැන රැක ෙගන ඉදිරියට යන 
අය. එෙහම නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකොන් තාත් බාර ගන්න 
අය ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් නිවාසකරණ වැඩ පිළිෙවළ 
හරහා ඉතාම පැහැදිලිව  වැදගත් පියවර රැසකට යන්න අපට 
පුළුවන් වුණා. මම කලින් සඳහන් කළා, ගාමීය අඩු ආදායම්ලාභී 
පජාව ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් අපට කරන්න පුළුවන් 
වුණා කියලා. ඒ වාෙග්ම නාගරික අඩු ආදායම්ලාභී පජාව 
ෙවනුෙවන් අපි විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරෙගන යනවා.   

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොම කිව්වත් දකුණු ආසියාෙව් ස්ථිර 
නිවාස වැඩිම ෙතොගය තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව්. ඒ පමාණය සියයට 
81ක්. ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙතොරතුරු අනුව 2011න් පස්ෙසේ අලුතින් ෙගවල් ලක්ෂ 4ක් 
හැෙදනවා. සියයට 81ක් ස්ථිර නිවාස. 123,000යි නුසුදුසු ෙගවල් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ, පැල්පත් සහ නුසුදුසු නිවාසත් ඇතුළුව. ඒ 
123,000න්, නිවාස 65,000ක් තමයි 2015 - 2016 වන ෙකොට 
ෙකොළඹ නගරෙය් අහිංසක, දුගී දුප්පත් ජනතාවට හදලා අවසන් 
ෙකෙරන්ෙන්. ඉතුරු ටික විතරයි ෙම් රෙට් නුසුදුසු නිවාස හැටියට 
සැල ෙකන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පින්තූරය දකින්ෙන් නැහැ.  

එදා ෙබොරැල්ෙල් ෙගවල් 1,250ක නිවාස ෙයෝජනා කමයක් 
විවෘත කළා. කවදාදතමුන්නාන්ෙසේලා ෙගවල් 1,250ක නිවාස 
ෙයෝජනා කමයක් එක දවෙසේ විවෘත කෙළේ? එෙහම ෙවලා නැහැ. 
ඉතින් ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට අද ෙම් නිවාසකරණය පිළිබඳව 
ඉවසිල්ෙලන් බලා ෙගන ඉන්න සංයමයක් නැහැ.  

සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, "අරවා කපනවා, ෙම්වා කපනවා" 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේ කියනවා. ෙම් කථාව තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් 
අය වැය විවාදය පටන් ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා  හැම දාම කිව්වා. මම 
ඒකට හැම දාමත් උත්තර දුන්නා. එෙහත් ඒ කියන එක නතර 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. මට උත්තර ෙදන්න වන එක ඒ නිසා නතර 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට අෙප් 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා උත්තර ෙදයි, ෙපොඩ්ඩක් බලාෙගන ඉන්න. 
ඔබතුමාෙග් තාත්තාෙග් කාලෙය් ගත්ත ණයවල එක ෙකොටසක් 
කැපුවා. ඒක ෙසවණ අරමුදලින් පිෙයව්වා. ඊට පස්ෙසේ ඒක ණය 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඊට පස්ෙසේ හැම දාම ඉතුරු ණය අය කරලා 
තිෙබනවා. අපි එය ෙපන්වන්නම්. කවදාවත් ඉතුරු ණය අය 
ෙනොකර ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය නිකම් ඉඳලා නැහැ. 
එෙහනම්, ඔබතුමා කියන කාලෙයන් පස්ෙසේ ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය ණයවලින් ආදායමක් උපදවලා නැති ෙවන්න 
ඕනෑ. එෙහම ෙවලා නැහැ. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
හැම දාම දීපු ණය අය කරලා තිෙබනවා. නමුත් අර කපපු ණය ටික 
අය කරලා නැහැ. අපි ඒ කපපු ණය ටික අය කරන්ෙන්ත් නැහැ; 
අය කරන්නත් බැහැ. ඒක පියවලා. ෙසවණ අරමුදලින් මුදල් දාලා 
ඒක පියවලා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ කියන කථාව සම්පූර්ණෙයන් 
වැරැදියි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේ ඔය කාරණය හැම දාම කියනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ ඊළඟ අවුරුද්ෙද්ත් විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ෙම් වැය 
ශීර්ෂෙය්දී ෙම් කථාව කරයි කියලා මම හිතනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තෙය් දායකත්වය පිළිබඳව අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා.  

සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, මම කරපු කථාවක් 
තමුන්නාන්ෙසේ උපුටලා දැක්වූවා. "නිවාසකරණය හා ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් ඉතාම විප්ලවීය පරිවර්තන යුගයක්ය ෙම් පවතින්ෙන්" 
කියලා මා පකාශ කර තිෙබනවා කිව්වා. "නිවාසකරණය" 
සම්බන්ධෙයන් විප්ලවීය පරිවර්තන යුගයක්  ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා ගරු මන්තීතුමා කිව්වා. "නිවාසකරණය" 
සම්බන්ධෙයන් විප්ලවීය පරිවර්තන යුගයක් ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන් කියන්න කිසිම සාධාරණ තර්කයක් නැහැ. අද රණ 
විරු ෙසේවා අධිකාරිෙයන් රණ විරුවන්ට ෙගවල් හදනෙකොට, 
වතුකරෙය් ජනතාවට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශයත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ෙගවල් හදනෙකොට, අවතැන්වූවන් ෙවනුෙවන් 
ෙගවල් හදනෙකොට, අෙප් ගුණරත්න වීරෙකෝන් ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයයි අෙප් අමාත්යාංශයයි එකතු ෙවලා වැලිඔය ෙගවල් 
500කට වැඩි පමාණයක් හදලා තිෙබන ෙකොට, ෙම් වාෙග් හැම 
අංශයකම තිෙබන නිවාස අවශ්යතා ෙමොනවාද කියලා බලා රජෙය් 
ෙසේවකයන් ෙවනුෙවනුත් අද අපි විවිධ නිවාස වැඩසටහන් ආරම්භ 
කරලා තිෙබන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෙනනවා, ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙයෝධ විධියට ඉදිරියට යන බව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
අපි ෙම් නිවාසකරණය මානුෂීය පැත්තකට ෙගනාවා. 
අධ්යාපනෙයන් ඉදිරියට යන අෙප් අසරණ දරුවන් ෙගයක් නැතුව 
ඉන්නවා. ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් 
විභාගයකින් ජාතික මට්ටෙම් හැකියාවන් ෙපන්වපු දරුවන්, කීඩක 
කීඩිකාවන්, තරුණ දරුවන් හා කලාකරුවන් ෙවනුෙවන් අපි 
නිවාසකරණ වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ දක්ෂතා 
ෙපන්වපු සෑම අසරණ දරුෙවකුටම අපි ඉතාම ෙහොඳ මට්ටෙම් 
නිවසක් ඉදි කරලා දීලා තිෙබනවා. ඒ මඟින් අපි දරුවන්ට 
පණිවුඩයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි වැඩ කරලා 
තිෙබනවා.  

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය විතරක් ආපදාවට ලක් වූ 
මිනිසුන්ෙග් නිවාස 17,000ක් හදන්න අවශ්ය කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. ෙම් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද හිතන්ෙන්? 
ෙම්ක නිවාසකරණ යුගයක අලුත් පරිච්ෙඡ්දයක් ෙනොෙවයිද? 
ෙම්ක විප්ලවීය පරිවර්තන යුගයක්  ෙනොෙවයිද? තමුන්නාන්ෙසේලා 
වාෙග් බාල්කයයි, ජෙනල් පියනයි දුන්නාම ෙගවල් හැදුවා කියලා 
ගණන් හදන එකක් ෙනොෙවයි ෙම්. ඒ නිසා ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙත්රුම් ගන්න, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම අව්යාජ වැඩ 
පිළිෙවළක් බව. අපි පිළිගන්නවා, 2005-2010 කාලෙය්දී ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ උපරිමෙයන් කරෙගන යන්න අපට බැරි වුණු බව. ඒක 
ඇත්ත. ඇයි? යුද්ධයක් කරපු රටක්. යුද්ධයත් එක්ක ෙපොර බදපු 
රටක්. අෙනක් සියලු ෙද්වල් යටපත් කරලා යුද්ධය පමුඛත්වය 
බවට පත් කර ගත්ත රටක්. ඒ නිසා ඒ කාලය ඇතුළත ෙම් 
ඉලක්ක  හඹා ෙගන යන්න අපට බැරි වුණා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. 
නමුත් 2010 වසෙරන් පසුව ඒ බැරි වුණු ඉලක්කත් නැවත අතට 
අර ෙගන ඒ ඉලක්ක හඹා ෙගන යනවා. ඒ නිසා තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අද ෙම් ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය ගැන ඉතාම වැඩිෙයන් කථා කරන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්; ෙබොරු කිය කියා පච ෙබ්ගල් වමාරන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් එක තමයි ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් දායකත්වය. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, පසු ගිය අවුරුදු සියල්ෙලහිම පාෙහේ 
අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් දායකත්වය 
තිබුෙණ් ඉතාම අඩු පතිශතයක් බව. 2009 වසර දක්වා තිබුෙණ් ඒ 
තත්ත්වය. ඒ ක්ෙෂේතෙය් වර්ධන ෙව්ගය තිබුෙණ් සියයට 5ක් 
පමණ. නමුත් 2013 වසෙර් දායකත්වය සියයට 8.6යි. ඒ 
කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය තුළ සියයට 8.6ක දායකත්වයක් 
තිෙබනවා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව. ඒ කියන්ෙන් 
සියයට 5 ඉඳලා සියයට 8.6 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 
2014 පළමු වැනි කාර්තුෙව් විතරක් සියයට 9.7ක වර්ධනයක් 
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තිෙබනවා. ඒෙකන් ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනවා, ශී ලංකාෙව් 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය අතීතෙය් ෙනොතිබුණු ආකාරෙය් වර්ධනාත්මක 
පවණතාවකට අද අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන බව. එය ඉතාම 
පැහැදිලියි. ෙම් රෙට් තිස් අවුරුදු යුද්ධය නිමා කරලා, ඒ අවුරුදු 30 
තුළ ෙනොෙකරුණු වැඩ ඔක්ෙකෝම අවුරුදු 4ක්, 5ක් තුළ කරන 
මහා දැවැන්ත ෙවනසක් වුණු නිසා ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට 
තමයි ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් දැවැන්ත පරිවර්තනයක් සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, 2012 වසර වන විට අප රෙට් 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් තිබුණු වර්ධන ෙව්ගය ෙමන් තුන් ගුණයක 
- සියයට 21.6ක - වාර්තාගත වර්ධන ෙව්ගයක් ඇති කර ගන්න 
පුළුවන් වුණා. එය සියයට 21.6ක වාර්තාගත වර්ධන ෙව්ගයක්. 
2013 වසෙර්දී එය වඩාත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා 2014 වසෙර් පථම 
කාර්තුෙව්දී පමණක් සියයට 22.5ක වාර්තාගත වර්ධන ෙව්ගයකට 
හිමිකම් කියනවා, ෙම් රෙට් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය. ගරු නිෙයෝජ්ය 
සභාපතිතුමනි, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන අෙප් සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට කවර ආකාරයකින්වත් ෙම් 
තත්ත්වය පතික්ෙෂේප කරන්න බැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන රාජ්ය ආයතනවල ශක්තියත් ෙදගුණ, ෙතගුණ, 
සිව්ගුණ කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය 
ඇතුළත උතුරු හා නැෙගනහිර පළාත්වල සිදු වූ දැවැන්ත 
සංවර්ධනය තමුන්නාන්ෙසේලා දකිනවා. නමුත් ඒක ෙනොදැක්කා 
වාෙග් ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා අප කවුරුත් 
දන්නවා, ෙද්ශීය ඉදි කිරීම් කර්මාන්තෙය් සිටින අය අතරින්, 
සියයට 71ක් පමණ ශිල්පීන් හැටියට තමයි ඉදි කිරීම් කර්මාන්තය 
තුළ නියැෙලන්ෙන් කියන කාරණය. ඉදි කිරීම් කර්මාන්තෙය් 
ඉදිරියට යන්නට බැහැ, ඒ සියයට 71ක අවශ්යතාවන් ෙදස 
බලන්ෙන් නැතිව.  පසු ගිය කාලය පුරාම ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් 
නියැලී සිටින ශිල්පීන් සියයට 71 ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු වුෙණ් 
නැහැ.  ඒ නිසා තමයි අප, ඉදිකිරීම් අභ්යාස හා සංවර්ධන 
ආයතනය, "ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය" බවට 
පරිවර්තනය කෙළේ. එෙසේ  ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන 
අධිකාරිය බවට පරිවර්තනය කෙළේ ෙවන කරුණක් නිසා 
ෙනොෙවයි, ෙම් ක්ෙෂේතයට අවශ්ය කරන පමිතිය හා වර්ධනය 
හදන්නට; ෙම් ක්ෙෂේතයට ඕනෑ කරන -අවශ්ය කරන- සියයට 71ක් 
වන ශිල්පීන් ෙවනුෙවන් කළ යුතු වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට; 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙවනුෙවන් දිය යුතු සහෙයෝගය කමානුකූලව 
ෙදන්නට; ඉදි ෙකෙරන ෙගොඩනැඟිලිවල පමිතිය නිසි පරිදි වග-
විභාග කරන්නට.  ඒ සඳහා උවමනා කරන රාජ්යමය ශක්තිමත් 
ආයතනයක් තමයි, ඒ මඟින් අප නිර්මාණය කෙළේ.  දැන් ඒ 
ආයතනය නීත්යනුකූලව තමන්ෙග් කටයුතු ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ලබන වසර වන විට අපට එයින් ඉතා පැහැදිලිව, 
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් සියයට 71ක් වන ශිල්පීන් ෙවනුෙවන් 
දැවැන්ත සුබසාධන වැඩසටහන් පමාණයක් කරන්නට; ඔවුන්ෙග් 
නිපුණතාවන් ඉහළ නංවන්නට; ඔවුන්ට අවශ්ය කරන දව්යමය 
සම්පත් ලබා ෙදන්නට; ඔවුන්ෙග් තත්ත්වය -ඔවුන්ට තිෙබන පිළි 
ගැනීම- වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විවිධ වැඩසටහන් කරන්නට අපට 
අවශ්ය ශක්තිය ලැෙබනවා.  ඒ ෙවනුෙවන්, ෙවනම අරමුදලක් ඉදි 
කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා නිර්මාණය ෙවනවා. 
ෙම් විධිෙය් වැඩසටහන් කියාත්මක වන බව තමුන්නාන්ෙසේලා 
දන්නවා; ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි.  නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිෙබනවා පුංචි හීනයක්;  සැබෑ ෙනොෙවන හීනයක්;  සෑම දාම රෑට 
නින්දට යන ෙකොට ෙපෙනන, සෑම දාම උෙද් එළි ෙවන ෙකොට 
පිබිදිලා, හීනයක් බව දැෙනන හීනයක් තිෙබනවා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට. ඒ හීනය  බලා ෙගන නිදා ගන්නා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට, කවදාවත් පුළුවන්කමක් නැහැ, ෙම් ඇති වී 
තිෙබන පගතිය නිසි පරිදි ෙත්රුම් ගන්නට.   

ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත ෙගනැල්ලා, ඉදි කිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවලා, ශිල්පීන් සමීක්ෂණය 
කරලා, ලියා පදිංචි කරලා, ඒ ෙගොල්ෙලොන්ට හැඳුනුම්පත් නිකුත් 
කරලා, ඒ අයට NVQ මට්ටම -විවිධ  NVQ මට්ටම්- ලබා දීලා ඉදි 
කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ශිල්පීන් හැටියට ඉදිරියට එන්න අවස්ථාව හදලා 
දීලා, ඉදි කිරීම් කර්මාන්තෙය් සියලු අංශ ෙවනුෙවන්, ඔවුන් 
ඇගයීෙම් මහා  උෙළලක් "මහාභිමානී" යනුෙවන් ගිය අවුරුද්ෙද් 
ආරම්භ කරලා, ලංකාෙව් ෙහොඳම ෙපදෙර්රුවා තරග තියලා 
ෙතෝරලා, ලංකාෙව් ෙහොඳම පින්තාරු ශිල්පියා තරග තියලා 
ෙතෝරලා, ලංකාෙව් ෙහොඳම කම්බි නවන ශිල්පියා තරග තියලා 
ෙතෝරලා, ෙම් විධියට ඉදි කිරීම් කර්මාන්තෙය් ඉන්න ශිල්පීන් 
තරගකාරීව ෙතෝරලා, ඔවුන්ෙග් දක්ෂතා අගය කරනවා. ෙමවර ඉදි 
කිරීම් ශිල්පීන්ෙග් තරගයට උතුරු පෙද්ශෙයන් ආවා; නැෙගනහිර 
පෙද්ශෙයන් ආවා, ෙදමළ මුස්ලිම් සෙහෝදරවරු. අපට කියන්නට 
සතුටුයි, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් "මහාභිමානී" ඇගයීෙම් උෙළෙල්දී  
ෙතෝරා ගත්, ඉදි කිරීම් ශිල්පීන් හැටියට ජයගහණ ලබපු කීප 
ෙදෙනකුටම පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට 
ලියාපදිංචි ෙකොන්තාත් ආයතනයක, ආරම්භක තත්ත්වෙය් 
හිමිකරුවන් බවට පත් ෙවන්නට.    

 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Please wind up now. Your time is over. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මට විනාඩි පහක්  ලබා ෙදන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පගතිය 
ෙවනුෙවන් අප අවංකව වැඩ කරලා තිෙබනවා; මහන්සි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නට ෙදයක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්ෙන් ෙමොනවා හරි ෙබොරු- ෙබ්ගල් 
ටිකක් ෙගොතලා, -ෙමොකක්වත් නැතිනම් ලයිට් බිලක් ෙහෝ අර 
ෙගන ඇවිල්ලා- ෙමොනවා හරි වාචාල කථා ටිකක් කියලා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාට යන්නට පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
වගකීමක් නැහැ; තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙද්ශපාලන අනාගතයක් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෙනන්නට හීනයක් විතරයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ හීනය සඵල ෙවන දවසක් පිළිබඳ 
බලාෙපොෙරොත්තුවක්වත් නැහැ. එෙහම අෙප්ක්ෂා භංගත්වෙයන් 
ඇද වැටිච්ච අය, එෙහම ෙද්වල් කියලා සතුටක් ලබනවා 
ඇෙරන්නට ෙවන කරන්න ෙදයකුත් නැහැ. ඒ මානසික තත්ත්වය 
අපට ෙත්ෙරනවා; ඒ අසරණභාවය අපට හැ ෙඟනවා. ඒ කඩා 
වැටීම; අෙප්ක්ෂා භංගත්වය විසින් තමුන්නාන්ෙසේලා පත් ෙවලා 
තිෙබන දුප්පත්, අසරණ ඉරණම ගැන අවංකවම අපට ෙව්දනාවක් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ගැන ඒ ෙව්දනාව- [බාධා කිරීමක්] 
ඒක තමයි, ඔය ෙව්දනාව දැනුත් ෙපන්වනවා. දැනුත් ඒ ෙව්දනාව 
ෙබොෙහොම දරුණු ෙලස පකාශයට පත් කරනවා.   

ෙම් විවාදෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවා කිව්වත් වැඩක් 
නැහැ. අප දන්නවා, දැන් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් -භූතෙයක්-  
ෙහොයන බව. මම, ඉල්ලන ගණනක් කාෙගන් හරි ඉල්ලලා ෙහෝ 
ෙදන්නට කැමැතියි, ඕනෑම ෙකෙනකුට තෑග්ගක් ෙදනවා,                 
කවුද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අෙප්ක්ෂකයා, කියන්න? විකමසිංහ 
මහත්මයා ෙනොෙවයිද කියන්න? ඇයි එතුමන් ෙනොෙවන්ෙන් 
කියලා කියන්න. කවුද අෙප්ක්ෂකයා? ඇයි හදිසිෙය් කියන්ෙන්? 
අපි ඡන්දය පටන් අරන් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 18 ෙවනි දා ෙවන 
ෙකොට පකාශයට පත් ෙවනවා ෙන්. තවම අෙප්ක්ෂකෙයක් නැහැ 
ෙන්. අෙප්ක්ෂකෙයක් නැතිව ඡන්ද කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක 
තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට සිදු ෙවලා තිෙබන කරුමය. දැන් 
තිෙබන්ෙන් අෙප්ක්ෂකෙයක් නැති විරුද්ධ පක්ෂයක්; 

1745 1746 

[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා] 
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ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත් කරන්න අෙප්ක්ෂකෙයක් නැති 
විරුද්ධ පක්ෂයක්. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉන්ෙන් ෙපොදු භූතෙයක් 
මිසක්, ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙනොෙවයි. ෙපොදු භූතෙයක් ඉන්නවා; 
අවතාරයක් ඉන්නවා. අද කියනවා, ඒ අවතාරය කරු වාෙගයි 
කියලා; ෙහට කියනවා, ඒ අවතාරය රනිල් වාෙගයි කියලා. අනිද්දා 
කියනවා, ඒ අවතාරය සජිත් වාෙගයි කියලා. ඊළඟට කියනවා, ඒ 
අවතාරය තව ෙකෙනක් වාෙගයි කියලා. ෙමවැනි "භූත 
සංකල්පයක්" තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර, 
ඔක්ෙකොටම කලින් අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙහොයා ගන්න.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.21] 

 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ගරු වීරවංශ ඇමතිතුමා 

ශමාභිමානී සම්මාන උෙළල පිළිබඳව  පකාශ කළා. ඒක ෙහොඳ 
වැඩසටහනක්.   ඒ වැඩසටහන  ෙහොඳයි.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙම් සම්මාන ෙදන අවස්ථාව ෙහොදයි. ඔබතුමා  යටෙත් 
තිෙබන  නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය්, සාමාන්යාධිකාරිවරයා 
චකෙල්ඛනයක්  නිකුත් කර සියලුම අංශවලට ලිඛිතව  දැනුම් දී 
තිෙබනවා, සියලු  ෙද නාම  ෙම්කට සහභාගි ෙවන්නට ඕනෑය 
කියා.   ශමාභිමානී වැඩසටහන සඳහා - [බාධා කිරීමක්]  ඒ ලියුම 
මා  ළඟ තිෙබනවා. - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉදි කිරීම් අංශෙය් සම්මාන උෙළල. රජෙය් ආයතනවල,  අෙප් 

ආයතනවල නිලධාරින් ඒක බලන්න  එනවා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
බලහත්කාරෙයන් - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
බලහත්කාරෙයන් ෙනොෙවයි. - [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එෙහම නැත්නම් - [බාධා කිරීමක්] ෙම් තිෙයනවා, - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඕෙක් කියනවා. [බාධා කිරීමක්] - බලහත්කාරෙයන් ෙමොකක් 

ද? 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම්ෙක් කියා තිෙබනවා, "සුගතදාස කීඩාංගනෙය් පැවැත්ෙවන  

උත්සවයට  ඔබ කාර්ය මණ්ඩල ෙය් සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය 
සහභාගි කර විය යුතු ෙව්. ඉතාමත් අත්යවශ්ය ෙහේතූන් මත සහභාගි 
විය ෙනොහැකි ෙසේවක ෙසේවිකාවන් තම ආයතනෙය් පධානි යා  
තුළින් ඉල්ලුම් කර මාෙග් නිර්ෙද්ශය මත සභාපතිතුමා ෙවත  
ඉදිරිපත් කරන්න" ය කියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් එන  
ඔක්ෙකොටම  ආයතනෙයන් වියදම් කරලා ගමන් පහසුකම් 
ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක තවත් දන්සැලක්. අරලිය දන්සැලට 

අමතරව තවත් දන්සැලක්. [බාධා කිරීමක්]  හරි. ෙම් ඔක්ෙකොටම  
ආයතනෙය් වියදමින් කෑමත් ෙදනවා. රාතී කෑම සියල්ලම 
ෙදනවා. T-shirts  ෙදනවා. ෙම් කාෙග් සල්ලි ද වියදම්  කරන්ෙන්? 
කුසලතා තිෙබන අයට සම්මාන ෙදන එක ෙහොඳයි. නමුත් 
බලහත්කාරෙයන් ෙම් ආයතනවල වැඩ කරන අය අරෙගන ගිහින්  
රෑට කන්න ෙදනවා. ඒ අයට ගමන් පහසුකම් ෙදන්න වියදම් 
කරනවා. බෙලන් T-shirts ෙදනවා.  එන්ෙන් නැතිව ඉන්න බැහැ.  
එෙහම ෙගනි යන්ෙන් ඇයි?  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එෙහම ෙගනි යන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ  එනවා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එන්ෙන්  ෙකොෙහේද? එම ආයතනවලට  ලියුම් යවා තිෙබනවා.  

ෙසේවකෙයෝ බලහත්කාරෙයන් එවා තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]  
ආරාධනාවක්  කරනවා නම් ආරාධනා කරන විධියක්  තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි, ඔබතුමාෙග් කමය. රජෙය් ආයතන 
හැම  එකකම කමය ඒක ෙනොෙවයි. අපිත් රජෙය් ආයතනවල වැඩ 
කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]   

ඉතාමත් සද්භාවෙයන් මා ෙම් කාරණය  ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා  
කිව්වා වාෙග්, ෙපේමදාස මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් ඉන්න 
කා ලෙය් නිවාස ණය දිලා තිෙබනවා. ෙලොකු ණය ෙනොෙවයි.  
රුපියල් 18,000, රුපියල් 20,000 වාෙග් ෙපොඩි ණය ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ ණයවලින් භාගයක් කපා හැරලාත් තිෙබනවා. 
ඔබතුමා ඔය කියන එක හරි. කාලයක් ඉතිරි භාගය අය ෙනොකර  
සිටියා. ඒක නීත්යනුකූලව  කපා  හැර නැතිවා වන්නට ඇති. දැන් 
ඒක නැවත එකතු කරන්නට පටන් අර  ෙගන නිසා ඒ පුද්ගලෙයෝ  
දැඩි අපසුතාවකට පත් වී සිටිනවා.  

ෙම් රජය ෙම් අය වැය තුළින් ජනතාවට විෙශේෂ සහන 
සැලසුවා. දැන් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ක්ෙෂේත නිලධාරින් 
ෙම් අයෙග් ෙගවල්වලට ගිහින් - ෙම් අය  ඉන්න තැන්වලට ගිහින් 
- ෙම් සල්ලි ඉල්ලනවා. එම නිසා කරුණාකර  ඔබතුමා ෙම් අය 
ෙවනුෙවන්  අවධානය ෙයොමු කරලා,  ඒ  මුදල කපා  හරින්නය 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය දිහා 
බැලුවාම, අද  ඉදි කිරීම් ෙම් රෙට් විනාශයටයි සිද්ධ වී තිෙබන්ෙන් 
කියන එක අපි දන්නවා. ෙම් සංවර්ධනය කියා කළ ඉදි කිරීම්  තුළ, 
ෙටන්ඩර්  කැඳවීමකින් ෙතොරව  කටයුතු කරලා ජනතාවෙග් මුදල් 
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන්වලින් ගසා කෑවා. ඒ ගසා කෑෙම් 
පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි, අද ජනතාවට  ජීවත් ෙවන්නට බැරි 
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

පධාන  ඉදි කිරීම් ෙදස බැලුෙවොත් ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් යන්තසූත කැෙඩනවා.  ෙහොඳ 
ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ ෙනොෙවයි ඒවා සවි කර තිෙබන්ෙන්. 
අවුරුද්ෙදන් වැඩි  කාලයක් කැඩිලා තමයි තිබුෙණ්. ඒ සඳහා ෙහොඳ 
මැෂින් ෙනොෙවයි  ෙගනැවිත් තිබුෙණ්. ෙලෝ කය පිළිගත් 
වර්තමානයට ගැලෙපන මැෂින් ෙනොෙවයි, කාර්යක්ෂමතාව අඩු 
මැෂින් තමයි  ෙගනැවිත් සවි කර තිබුෙණ්. ඒ වෙග්ම මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුපළ ගැන බැලුෙවොත් එමඟින් පරිසරයට දැඩි ෙලස 
හානි සිද්ධ වනවා. ෙහොඳ ෙකොන්තාත්කරුවන් විසින් ෙම්ක කළා 
නම් ෙම් විධියට පරිසරයට  හානි කරන තැනක්  ෙතෝරා ගන්ෙන් 
නැහැ. ඊට වඩා ෙහොඳ තැන් ෙතෝරා ගන්න තිබුණා.  ඒ ව ෙග්ම 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙදස බැලුෙවොත් ගැඹුර අඩුෙවන් හදනවා;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පසුව  ගැඹුර වැඩි කරනවා.  ඒ කියන්ෙන්,   දක්ෂ ඉදි කිරීම් 
ආයතනයක් ඒ  ෙකොන්තාත්තුව ෙවනුෙවන්   කටයුතු කරලා   
නැහැ කියන එකයි. ඒ වාෙග්මයි මහා මාර්ග සම්බන්ධෙයන් 
බැලුවත්.   ෙබොෙහෝ ඒවා ගිලා බහිනවා. ෙකෝටි ගණන් වියදම් 
කරලා හදපු ඒවා.   පසු ගිය දවස්වල ඕනෑ තරම් කැඩිච්ච  පාරවල් 
තිබුණා. 

අධිෙව්ගී මාර්ග ගත්ෙතොත්, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අනතුරු 
සිද්ධ වන බව අපි දන්නවා.  ෙපොලීසිය පවා කියනවා,  ඒ මාර්ගය 
අනතුරුවලට ලක් වන මාර්ගයක්ය කියා. ෙම් විධියට ගසා කෑෙම් 
ෙහේතුෙවන් අෙප් රෙට්  ඉදි කිරීම්  ක්ෙෂේතය කඩා වැටී තිෙබනවා.  
මා නැවතත් කියනවා,  ෙම් ගසා කෑෙම් ෙහේතුෙවන් අද ජන 
ජීවිතයට විශාල පහරක්   එල්ල වී තිෙබනවාය කියන එක.  
ෙකොච්චර සහන ෙදනවාය කිව්වත්, බඩු මිල  අඩු කර ගන්නට බැරි 
බවක් ෙපෙනනවා. ඒ ෙමොකද, ෙම් ඉදි කිරීම්වලට - ෙම් ගසා 
කෑම්වලට - දැඩි ෙලස ණය අරෙගන තිෙබන නිසායි.   

ෙම්කට උත්තරයක් වශෙයන් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා 
2014.08.08 ෙවනි දින ගැසට් නිෙව්දනයකින්  ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා. විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා ෙපොදු ජනයා නිෙයෝජනය කරමින්, පීඩිත ජනයා 
නිෙයෝජනය කරමින් ෙද්ශපාලනයට පිවිසුණු ෙකෙනක්.  ෙමතුමා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන ෙකොට සාමාන්ය ජනතාවට 
නැත්නම් රෙට් ශී ලාංකිකයන්ට යහපතක් ෙව්විය කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් අපි දැක්ෙක් ෙමොකක්ද? හිටපු ඉදි  
කිරීම් අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා මිට ෙපර ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත 2009.11.13 ෙවනි දින ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා, ශී ලංකාෙව් 
වැඩවලට විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුෙවක් එනවා නම් සියයට 50ක් 
එනම් භාගයක් ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුෙවක් හා වැඩ කරන 
විධියට අවම වශෙයන් එකඟතාවයකට, ගිවිසුමකට එළෙඹන්න 
ඕනෑය කියලා. නමුත් ඔබතුමා ඔච්චර ෙද්ශහිෛතෂි පුද්ගලෙයක් 
ෙවලාත් අද  ශී ලංකාෙව් ඉන්න ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවා ගැන 
හිතන්ෙන් නැතුව, ෙම් ෙකොටස ෙම් නව පනත් ෙකටුම්පෙතන් 
ඉවත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමා හැම තිස්ෙසේම පකාශ 
කරන්ෙන්, "මම රෙට් පංචායුධය" කියලායි; ෙද්ශීයත්වය 
ෙවනුෙවන්, ෙද්ශීය පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් කැප ෙවනවා, 
බහුජාතික සමාගම්වලට ෙහෝ ෙවනත් රටවල්වලට  නැෙමන්ෙන් 
නැහැ කියලායි. නමුත් ඔබතුමා, රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 
තරම්වත් ඔබතුමා ෙම් ඉදිරිපත් කරපු පනත් ෙකටුම්පතට ඒ 
ෙද්ශීයත්වය කැව්ෙව් නැහැ. ඒක එතැනින් අයින් කරලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් සංකල්පයක් තුළ ඒක සිද්ධ වුණාද,       
එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාට ඒක අයින් කරන්න සිද්ධ වුණාද              
කියා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත්                  
ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවා අද ෙවන ෙකොට විෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවාෙග් කටු ෙලවකන තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
සිටිනවා. ෙමොකද ඒ අයෙග් අභිමානය  නැති කරලා තිෙබනවා.  
ඕනෑ ෙකෙනකුට ඇවිදිල්ලා ෙකොන්තාත් කිරීෙම් හැකියාව අද 
තිෙබනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා  
ඉදිරිපත් කරපු පනත් ෙකටුම්පතට අනුව ණයවලින් නැත්නම් 
විෙද්ශ ආධාරවලින් ලැෙබන ෙකොන්තාත් සියයට සීයක් විෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුෙවක් කළාට -ඒ ගිවිසුම් අනුව- පශ්නයක් නැහැ. 
හැබැයි,  විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට ෙම් රටට ඇවිල්ලා 
ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවා හවුල් කර ෙනොෙගන ෙම් රෙට් ෙද්ශීය 
සල්ලිවලින් ෙකොන්තාත් කරන්න බැහැ කියලා, ෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවා රැක ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් එදා ඉදිරිපත් 
කරපු පනත් ෙකටුම්පත තුළ තිබුණා.  නමුත්  ඔබතුමා, ඔබතුමාෙග් 
පනත් ෙකටුම්පෙතන් ඒක විෙශේෂෙයන්ම අයින් කරලා තිෙබනවා.    

නමුත් ඔබතුමාෙග් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් ෙවද්දී, ෙම්ක 
සභාගත ෙවද්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුණා, "ඉදි කිරීම් වැඩ" 
යන්ෙනන් අදහස් කරන්ෙන් "ඉඩම් ෙහෝ එහි ෙකොටසක් සංයුක්ත 
කරන්නා වූ යම් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙහෝ නිර්මිතයක්, ඉදි කිරීම, 
ෙවනස් කිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම, නඩත්තු කිරීම, විශාල කිරීම, 
බිඳ ෙහළීම ෙහෝ ගලවා දැමීම" ඊට පස්ෙසේ ඒෙක් ආපසු තිෙබනවා,  
"(ඉහත දක්වා ඇති කිසිවකට කිසියම් අගතියක් ෙනොවන පරිදි) 
ආදී වශෙයන් තාප්ප, මාර්ග වැඩ, විදුලි මාර්ග, විදුලි සංෙද්ශ 
උපකරණ, ගුවන් යානා ධාවන පත, නැව් තටාක, වරාය, මාර්ග, 
දුම්රිය මාර්ග, අභ්යන්තර ජල මාර්ග, නල මාර්ග, ජලාශ, ජල 
සැපයුම් මාර්ග, ළිං, මලාපවහන මාර්ග..." කියලා. ෙමෙහම 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙම් උත්තරීතර 
සභාවට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ඉන්න 
මන්තීවරු, ඇමතිවරු ෙම් පිළිබඳව වාද විවාද සිද්ධ කළා. වැඩි 
ඡන්දයක් තිෙබන නිසා  තුෙනන් ෙදෙකන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 
එදා සම්මත වුණා. නමුත් ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙගදර ගියාට පස්ෙසේ 
ඔබතුමා සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා.  එය ෙමෙසේයි:  

"ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 50 ෙවනි පිටුෙව්, 26 සිට 32 දක්වා ෙප්ළි (එම 
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන 
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:  

 'අගතියක් ෙනොවන පරිදි) ආදී වශෙයන් තාප්ප.'  "    

එතෙකොට ෙමෙතක් කල් අපට ෙම් තිබුණ පශන්වලට එනම්  
විදුලි පශ්න, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්වල පශ්න, මාර්ග පශ්න - මාර්ග 
අද පශ්නවලට මැදිෙවලා තිෙබනවා - ෙම් ඕනෑ එකකට 
විෙද්ශිකෙයකුට විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් ඕනෑ ෙකෙනකුට 
ඇවිල්ලා - [බාධා කිරීමක්]  ෙම් පනෙතන් ඒ ෙකොටස ගැෙලව්වා.  
එතෙකොට ඔබතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන 
ෙවලාෙව් ෙම්වා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළු කරලා තිබුණත්, 
ඊට පස්ෙසේ අන්තිම ෙමොෙහොත ෙවන ෙකොට ඔබතුමා අපිට 
පශ්නයක් ෙවන, ජනතාවට පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන ඉදි කිරීම් 
ටික ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් ගැෙලව් වා. ෙර්ල් පාරවල් ෙම්කට 
අයිති නැහැ.   ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙම්වා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා.   නමුත් ඔබතුමා ෙම් ටික අයින් කරලා දැම්මා.  
එෙහම කරලා තමයි, ඔබතුමා පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කෙළේ. 
ෙමතැන එම හැන්සාඩ් වාර්තාව තිෙබනවා. මම දන්නවා, ඔබතුමා 
ෙම්කට එකඟ නැහැ කියන එක. නමුත් ඔබතුමාට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ - නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා කියනවා 
වාෙග් - ඔබතුමාට ඔච්චර ෙකෙණහිලිකම් කරලාත්  ඉවසා ෙගන 
ඉන්ෙන් ඇයි කියලා. ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්. ඒ බව අපි 
දන්නවා. හැබැයි, ඔබතුමාෙග් දක්ෂකම රජය පාවිච්චි කරන්ෙන් 
ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට ෙනොෙවයි, ෙවනත් වැඩවලට. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් නැටුම්වලට, ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ ෙවලාවට 
ඔබතුමාව ඉස්සරහට දානවා ඉත්ෙතක් වාෙග්. ඔබතුමා සිතැඟි 
පරිදි ඉදිරිපත් කළ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනෙත් තිෙබන 
වගන්තියකුත් අන්තිම ෙමොෙහොෙත් ඉවත් කළ නිසා ඒක වැඩක් 
නැති පනතක් බවට පත් වුණා. ෙමොකද, අද අපි බැට කන්ෙන්, ෙම් 
රෙට් ජනතාව බැට කන්ෙන් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කරන්න ෙහෝ 
තාප්පයක් ඉදි කරන්න ගිහින් ෙනොෙවයි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කියන 
විධියට විදුලි මාර්ග, ගුවන් යානා ධාවන පථ, නැව් තටාක, දුම්රිය 
මාර්ග, ජල පද්ධති, ජලාශ යනාදිය ඉදි කරන්න ගිහින්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මෙග් කාලෙයන් මම ඔබතුමාට විනාඩියක් ෙදන්නම්. 
ඔබතුමා කියන්න, ඒ ෙප්ළි අයින් කෙළේ ඇයි කියලා. ඔබතුමා 
හිතට එකඟවද ෙම්ක අයින් කෙළේ?  ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා කියන කාරණය 

නිවැරදි නැහැ. 

1749 1750 

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා] 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා ඉවත් කෙළේ නැද්ද ඒක. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළ වනවා ඉදි 

කිරීම්වල පමිතිය පිළිබඳව යම් යම් පශ්න පැන නැඟුෙණොත් ඒ 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම. ඒ වගකීම ඔය කියන ඕනෑ ඉදි කිරීමකට 
අදාළව තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ කියන එක නිවැරදි 
නැහැ. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙමතැන  67 වන වගන්තිය යටෙත් 50 වන පිටුෙව් 26 සිට 32 

දක්වා ෙප්ළි ඉවත් කරන්න ෙයෝජනා කළා ෙන්. අන්තිම 
ෙමොෙහොෙත් තමයි ඒක කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
එකක් ෙදකක් බලලා තීන්දුවකට එන්න එපා. මුළු පනතම 

අධ්යයනය කරන්න. එතෙකොට මම කියන එක නිවැරදියි කියලා 
ෙත්ෙරයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඒක කිව්ෙව් සද්භාවෙයන්. මම විශ්වාස 

කරනවා ඔබතුමාත් ඒ ගැන කථා කෙළේ සද්භාවෙයන් කියලා. 
ෙමොකද, ෙම් තුළ-  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඉදි කිරීෙම් යම් කිසි අයථා ගනුෙදනුවක් ෙහෝ ෙවනත් ෙදයක් 

වනවා නම් ඒක වළක්වන්න ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන 
අධිකාරියට බැහැ. ෙමතැන අපට බලය තිෙබන්ෙන්, පමිතිය 
පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් ආෙවොත් බලන්න විතරයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා එම ෙප්ළි ඉවත් කිරීමට ෙහේතු වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම ෙම් කියන පැහැදිලි කිරීම අනුව ඔබතුමා කියන විධිෙය් 

ඉවත් කිරීමක් කරන්න අවශ්ය නැහැ ෙන්. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඉවත් කිරීමට ෙහේතු වුෙණ් ෙමොකක්ද? අවසාන ෙමොෙහොෙත් 

ඔබතුමා ඒ ෙකොටස ඉවත් කළා ෙන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔතන ඔය කාරණය ඔෙහොම වුණාට සමස්ත පනත අධ්යයනය 

කරන්න. එතෙකොට ඔබතුමාට ෙත්ෙරයි. 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පශ්නයක් නැත්නම් ඔබතුමාට ඒ ෙකොටස ඉවත් කරන්ෙන් 

නැතුව ඉන්න තිබුණා ෙන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමාට ෙත්ෙරයි. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට ෙත්රිලා තමයි ඇහුෙව්. මට ෙත්ෙරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදි 

කිරීම් ක්ෙෂේතය දිහා බැලුෙවොත් ශී ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාව කියන්ෙන් ෙම් රෙට් පැරණිම ආයතනයක්; ඉදිකිරීම් 
ආයතනයක්. අවශ්ය පහසුකම් තිෙබන, ඉංජිෙන්රුවන් හා අවශ්ය 
නිලධාරින් ඉන්න ආයතනයක්. 2012දී ෙම් ආයතනය රුපියල් 
මිලියන 226ක් ලාභ ලැබුවා. 2013 වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 
129 දක්වා ඒක අඩු වුණා. [බාධා කිරීමක්] ඒ ෙතොරතුරු 2013 - 
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්. ඒෙක්ම 
පැහැදිලි කරලා කියනවා, "2013 වර්ෂෙය් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙව් ලාභය වියදම් වැඩි වීම ෙහේතු කර ෙගන සියයට 43කින් 
අඩු වී ඇත" කියලා. ෙම් මම කියන ඒවා ෙනොෙවයි. එෙහම අඩු 
ෙවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඔබතුමා දැන් අලුත් කමයක් පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ශී ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව 
ෙකොන්තාත් කරන එක නවත්වලා, දිගට හරහට ඒවා subcontract 
ෙදන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.   

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම ෙම් අමාත්ය ධුරයට ආවාට පස්ෙසේ අෙප් අමාත්යාංශෙයන් 

ෙකෙරන හැම ඉදි කිරීමක්ම අපි භාර දීලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා 
රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට ෙහෝ රාජ්ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ 
නීතිගත සංස්ථාවට.  මම ඔබතුමාට කිව්වා, අද ෙම් රෙට් ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්තෙය් සියයට 21කට වැඩි වර්ධන ෙව්ගයක් ඒ අයට 
තිෙබනවා කියලා. ඒ අයෙග් එවැනි දායකත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් 
ෙකොයි ආයතනයකටවත් තමන්ට ආපු වැඩ සියයට සියයක් 
කරන්න බැහැ. සමහර තැන්වල පමණක් සමහර ෙකොටස් ඔය 
කියන විධියට උප ෙකොන්තාත් ෙදනවා. ඒක මම එන්න කලිනුත් 
තිබුණු තත්ත්වයක්. නමුත් ඔබතුමා කියන විධියට සියලු ව්යාපෘති 
එෙහම උප ෙකොන්තාත් දීලා නැහැ. ඒක නිසා ඔබතුමා කියන ෙද් 
සම්පූර්ණෙයන් වැරදියි. මම එන්න කලිනුත් ඔය ආයතන- 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා දන්නවා, ෙවන්නප්පුව bus stand එක කඩා ෙගන 

වැටුණාය කියා. ඒක උප ෙකොන්තාත් දීලා ෙනොෙවයිද? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක උප ෙකොන්තාත් දීලා, ඒ උප ෙකොන්තාත් දීපු අයව 

සම්පූර්ණෙයන් අයින් කරලා දැන් ශී ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාව- 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එදා ෙමෙහම වුෙණ් නැහැ ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
උප ෙකොන්තාත් ෙදන එක අද ඊෙය් එකක් ෙනොෙවයි. ඒක 

දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ තිබුණු ෙදයක්. ෙම්ක මම ආවාට පස්ෙසේ 
වුණ ෙදයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා ආවාට පස්ෙසේ තමයි අලුත් සංස්කෘතියක් ආෙව්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නැහැ, නැහැ. ෙමොන අලුත් සංසක්ෘතියක්ද? මම එන්න කලින් 

තමයි ඔය කීඩා පිට්ටනි හදන්න පටන් ගත්ෙත්.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මමත් නගරාධිපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු 

කරද්දී - 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම එන්න කලින් ඔය කීඩා  පිට්ටනි හදන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒ 

ෙගොඩක් ඒවාට ෙකොන්තාත් දීලායි තිබුෙණ්. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මම නගරාධිපතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරද්දී බස් නැවතුම් 

ෙපොළ හැදුෙව්, රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව. ඒ ආයතන ය 
ෙකොන්තාත් ලබා දුන්නා. නමුත් materials ටික දුන්ෙන් රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන්. අද වන ෙකොට ෙම්ක නැවතිලා ගිහිල්ලා 
ෙකොන්තාත් දී ෙගන, දී ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙකළින්ම කරන වැඩ තිෙබනවා. සමහර 

අංශවල උපෙකොන්තාත් ෙදන තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. දැන් 
තිෙබන වැඩ පමාණය වැඩියි. වැඩ පමාණය වැඩි වුණාම 
ෙකෙනකුට එෙහම ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා ගලපාත asphalt plant එක පටන් ගත්තා. ඒක දැන් 

වැඩ කරනවාද? ජනවාරි මාසෙය් පටන් ගත්ෙත්.  ෙවන තැන්වලින් 
asphalt ගන්නවා. ජනවාරි විවෘත කරපු එකට ෙමොනවාද වුෙණ්? 
ඇයි, එෙහම ෙවන්ෙන්? ඔබතුමා කථා කළා, "සයුරපුර" නිවාස 
ෙයෝජනා කමය ගැන. ආරම්භ කරන්න ගිෙය් කවදාද? "මහින්ද 
චින්තන" පතිපත්ති පකාශනය අනුව ජනාධිපතිතුමාෙග් සුරතින් 
මාර්තු මාස ෙය් 13වැනි දින ආරම්භ කරනවාය කිව්වා. Invitations 
ඔක්ෙකෝම ගැහුවා. ඒක එතැනින් නතර ෙවලා ගියා. මාස කීයක් 
ගියාද ආපහු විවෘත කරන්න? Buildings ටික හදලා ඉවරයි.  

ඔබතුමා අදක්ෂෙයක් ෙනොෙවයි. එක්ෙකෝ ඔබතුමාට වැඩ 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. නැත්නම් ඔබතුමා පාවිච්චි කරන්ෙන් 

ෙවනත් වැඩවලට. රිලා නැටුම්වල පාවිච්චි කරනවා වාෙග් 
ඉස්සරහට අරෙගන ගිහිල්ලා ඕනෑ ෙවලාවට නටවනවා. නමුත් 
ඔබතුමාෙගන් වැඩක් ගන්න ඕනෑ ෙද්ට ඔබතුමාව ගන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා මම ගැන දුක් ෙවන්න එපා. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට දුකයි. ඔබතුමා ෙහොඳට වැඩ කරන ඇමතිවරෙයක්. නමුත් 

ඔබතුමා ආරම්භ කරපු asphalt plant එක එෙහම්ම පැත්තකට 
ගිහිල්ලා. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය, ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත් කරන 
ඒවාෙය් ලාභය සියයට 43කින් පහළට බැහැලා. ෙම්කට හරි 
යන්න, ඔබතුමා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආර්ථික ඝාතකෙයක් ගැන 
කිය කියා, ඔබතුමා වෘත්තීය සමිති ඝාතනය කරන්න පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් ආයතනෙය් තිෙබන සියලු 
වෘත්තීය සමිති -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතියත්- 
ඔබතුමා ඝාතනය කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා, ෙම්වාට 
විරුද්ධව ඉදිරියට එයි කියලා. මට ඒ ගැන විස්තර කියන්න 
පුළුවන්. ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව්, ඉංජිෙන්රු සංගමෙය් ෙල්කම්, 
මාලක ජයමහ- 

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

ෙදන්න. 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
බැහැ. දැන් ඇති, ගරු ඇමතිතුමා.  

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

මම රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් ස්ථිර ෙසේවකයන්ට රුපියල් 
4,000ක දීමනාවක් වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම ෙකොන්තාත් 
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 2,000ක දීමනාවක් වැඩි කළා. ෙසේවකයන් 
ෙවනුෙවන් කරන්න තිෙබන ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අපි කරලා 
තිෙබනවා, වෘත්තීය සමිති තිබුණත් නැතත්.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා හිතන්ෙන් රුපියල් 2,000ක් වැඩි කළාම ඔක්ෙකෝම 

හරි කියලා. ඔබතුමාෙග් ජනාධිපතිතුමා හිතුෙව්ත් ඕකයි. රුපියල් 
2,000ක් පඩි වැඩි කළාම ඔක්ෙකෝම හරි. එතෙකොට පශ්න 
ඔක්ෙකෝම ඉවරයි. බඩු මිල වැඩි ෙවන ඒවා ගැන හිතන්ෙන් 
නැහැ. දැන් බලන්න, විෙද්ශ ණය අරෙගන ෙටන්ඩර්වලින් 
ෙතොරව ෙකොච්චර ෙකොන්තාත් දීලා තිෙබනවාද කියලා. ළඟදී 
දීපුවා බැලුවාම Extension of the Southern Expressway, 
බිලියන 105යි. ෙටන්ඩර් එකක් නැහැ. Outer Circular Highway 
from Kadawatha to Kerawalapitiya, බිලියන 67යි. ෙටන්ඩර් 
එකක් නැහැ. Extension of Southern Expressway from 
Beliatta to Wetiya, රුපියල් බිලියන 56යි. ෙටන්ඩර් එකක් 
නැහැ. Construction of Expressway from Hambantota 
Seaport to Mattala Airport, බිලියන 53.8යි. ෙටන්ඩර් එකක් 
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නැහැ. Loan of US Dollars 300 million from China 
Development Bank, -බිලියන 45යි- ෙටන්ඩර් එකක් නැහැ. 
Construction of Selected Roads in Hambantota International 
Hub Development, බිලියන 33යි. ෙටන්ඩර් එකක් නැහැ. 
Gampaha, Attanagalla, Minuwangoda Integrated Water 
Supply Scheme, බිලියන 30යි. ෙටන්ඩර් එකක් නැහැ. ඒක දීලා 
තිෙබන්ෙන් අර ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් හදපු ෙකොම්පැනියටමයි. 
ෙටන්ඩර් නැතුවයි දීලා තිෙබන්ෙන්. Greater Matale Water 
Supply Project, බිලියන 28යි. ෙටන්ඩර් කරලා නැහැ. නිකම් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. Construction of Head Work of Moragahakanda 
Reservoir, බිලියන 28යි. ෙටන්ඩර් එකක් නැහැ. Aluthgama, 
Mathugama and Agalawaththa Integrated Water Supply 
Scheme, බිලියන 21යි. ෙටන්ඩර් එකක් නැහැ. එතෙකොට 
Integrated Water Supply Scheme, Ampara District, බිලියන 
15යි. ෙටන්ඩර් එකක් නැහැ. Kattankudy Division Sewage 
Disposal Project, බිලියන 12යි. ෙටන්ඩර් එකක් නැහැ. ෙම්වා 
මෑතකදී දීපුවා.  අද අෙප් රෙට් ජනතාවට පශ්න ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, රෙට් ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙටන්ඩර් ෙනොකර ව්යාපෘති කිරීම 
ෙහේතුෙවනුයි. ෙමොකද, අපි දන්නවා අද ෙකොන්තාත්කාරයාට 
සියයට 30ක් යන විට පාලකයන්ෙග් සාක්කුවට සියයට 70ක් 
යනවා කියලා. ඒ නිසා ෙම්ක හරි රස ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඔබතුමාට සිද්ධ වුෙණ්ත් ඒකයි. ඔබතුමා ඉතාමත්ම සද් භාවෙයන් 
ෙම් ව්යාපෘති ෙම්කට අඩංගු වන්න, ෙම්කට අයිති ෙවන්න, ෙමයින් 
පාලනය ෙවන්න ෙම් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. නමුත් විවාදය ඉවර ෙවන විට 
ඔබතුමාට සිද්ධ වුණා ෙම් වගන්ති ඉල්ලා අස් කර ගන්න. ඒ 
තත්ත්වයට පත් වුණා. ඔබතුමා දක්ෂෙයක් නම්, ඔබතුමා නිදහස් 
මතධාරිෙයක් නම්, ඔබතුමාට මීට වඩා සව්ාධීනව ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  

ඉංජිෙන්රු සංගමෙය් ෙල්කම් මාලක සිල්වා ෙකළින්ම  
transfer කළා. ඉන් පසුව ඔහු ඒෙකන් අස් වුණා. ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය්, නිදහස් ෙසේවක සංගමෙය් ඉංජිෙන්රු සංසථ්ා ශාඛාෙව් 
සභාපති අචින්තට ෙචෝදනා පතයක් භාර දුන්නා. ඔහු වෘත්තිය 
සමිති කියාකාරකම්වලින් නිහඬ වුණාට පසුව, ඒක තියාෙගන 
ඉන්නවා ඕනෑ ෙවලාවට එළියට ගන්න. ලංකා රාජ්ය හා ෙපොදු 
ෙසේවක සංගමෙය් ඉංජිෙන්රු සංස්ථා ශාඛාෙව් පධාන ෙල්කම් -ඒ 
කියන්ෙන් අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් පක්ෂෙය් කටයුතු 
කරන ෙල්කම්- තුෂාර ගුණෙසේකර මහත්මයාෙග් බිරිඳව  transfer 
කළා. තුෂාර ගුණෙසේකර වෘත්තිය සමිති කියාමාර්ග ගන්ෙන් නැහැ 
කිව්වාම ඇයව ආපහු ෙගන්වා ගත්තා. ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් 
ඉංජිෙන්රු සංස්ථා ෙසේවක කුඩාෙහට්ටි මහත්මයා ෙකොළඹ සිට 
මන්නාරමට  transfer කළා. ඒකට පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා, දැන් 
අවුරුද්දකට කිට්ටුයි. පැමිණිල්ල විභාග කරන්නවත් ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාෙවන් නිලධාරිෙයක් යන්ෙන් නැහැ. ඉංජිෙන්රු සංස්ථා 
ෙසේවක සංගමෙය් නිලධාරිෙයක් -ඒක ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට 
සම්බන්ධ එකක්- ෙකොළඹ සිට පින්නවල වැඩ බිමට transfer 
කළා. ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් කාර්මික නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් 
සභාපති මංජුල සිරිෙසෝම මහතා ඔහුෙග් තනතුෙරන් පහළට දමලා 
තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් ඔබතුමා වෘත්තිය සමිති ඝාතකෙයක් 
කියලා. වෘත්තිය සමිති ඝාතනය කරලා ආයතනයක 
කියාකාරිත්වය ෙගන යන්න බැහැ; ආයතනයට ලාභ ලබන්න 
බැහැ. ෙමොකද, අපි විෙව්චනය ඉවසන්න ඕනෑ. ඔබතුමා එවැනි 
පන්තියකින් ඇවිල්ලා, එවැනි පක්ෂයක් නිෙයෝජනය කරමින් 
ඇවිල්ලා අද සියලු වෘත්තිය සමිති ඝාතනය කරමින් යනවා. ඒ 
වාෙග්ම අපි දන්නවා, රෙට් පාලකෙයෝ සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ඝාතනය කරෙගන යනවා කියලා. අද ෙපොදු විපක්ෂයකට එකතු 
ෙවලා අපට ෙම් සටන ෙගන යන්නට ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තරමට 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඝාතනය කරෙගන, ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
වට්ටාෙගන යනවා. ඔබතුමා, ඒකට සමාන්තරව ඔබතුමාෙග් 
තිෙබන සියලු වෘත්තිය සමිති නැති කරමින් නැති කරමින් යනවා. 
නමුත් ඔබතුමාට ඒෙක් පතිඵල ලැෙබනවා.  

දැන් එන්න එන්නම ඔබතුමාෙග් ආයතනෙය් ලාභය පහළට 
වැටීෙගන ගිහින් අන්තිමට පාඩු විඳින ආයතනයක් බවට පත් වී 
ෙගන යනවා. ෙම් ෙමොනවා කළත් ෙගයක් ෙදොරක් හදන්නට 
ඔබතුමාට මුදල් පමාණයක් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතය ෙකොපමණ දුරට රාජපක්ෂ බූදලයක් කරෙගන 
තිෙබනවාද කියනවා නම්, නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් ගැන 
බැලුෙවොත් ඒක කරන්ෙන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන්. 
එෙහම නැත්නම් රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙයන්. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ෙනොෙවයි ඒවා 
කරන්ෙන්. ඔබතුමා විවෘත කරන්න යනවා ඇති.  

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් station එකක් හදනවා නම් 
ඒක හදන්ෙන් CGRඑෙකන් ෙනොෙවයි, ආර්ථික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශෙයන්. ෙරෝහලට ගිහින් බැලුෙවොත් ෙරෝහෙල් 
ෙගොඩනැඟිල්ල හදන්ෙන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන්. ඔබතුමාට ෙම් ඉදිකිරීම් 
කර්මාන්ත සංවර්ධන පනතට බාධා වුෙණ් ඒකයි. ඔබතුමා ෙම් 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන පනත මඟින් ෙම්වා පාලනය 
කිරීෙම් වගකීම ගන්න ලැහැස්ති වුණාම, රාජපක්ෂ ෙරජිමය ෙම් 
ඉදි කිරීම් තුළින් මුදල් ගසා කන නිසා උෙද් ඉදිරිපත් කළ පනත් 
ෙකටුම්පෙත් වගන්ති ඔබතුමාට හැන්දෑ වන විට ඉල්ලා අස් කර 
ගන්න සිද්ධ වුණා. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධව ඊට වඩා කියා කළා නම් 
ෙහොඳයි. සමහර විට එදා විවාදෙය්දී කථා කළ මන්තීවරුන් 
දන්ෙන්ත් නැහැ, හවස් වන විට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. 
එතුමන්ලා ගිහිල්ලා. පසුව හැන්සාඩ් එක කියවන විට තමයි 
දන්ෙන් ඔබතුමා හවස් වන විට ඒ වගන්ති ඉල්ලා අස්කර ෙගන 
තිෙබනවාය කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් කියනවා අද 
ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය රජය ෙහොරකම් කරන, රජය වංචා කරන, 
මහජන මුදල් ගසා කන ක්ෙෂේතයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
කියලා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් ඔබතුමා 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා වගකීමක් ගන්න අවශ්ය බව කියමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
[பி.ப. 3.46] 

 
ගරු  ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 
(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர) 
(The Hon. Perumal Rajathurai) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 2015ஆம் 

ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டத்திேல நிர்மாண, ெபாறி 
யியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சின் 
நிதிெயா க்கீ கள் மீதான கு நிைல விவாதத்தில் கலந்  
ெகாண்  என  க த் க்கைள ம் ன்ைவப்பதற்கு ேநரம் 
ஒ க்கியைமக்காக நன்றி.  

இன்  மைலயக மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் மிக க்கியமான 
பிரச்சிைனகளில் ட் ாிைம மற் ம் காணி ாிைம இன்ைம 

ம் ஒன்றாகும். கடந்த இரண்  நாட்க க்கு ன்னர் 
வெர யா, டயகம ேதாட்டத்திேல 24 கைளக்ெகாண்ட 

'லயன்' ெதாகுதி ஒன்  ற்றாகத் தீக்கிைரயானேதா , இதில் 
வசித்  வந்த மக்கள் சுமார் 100 ேபர் தற்கா க இடங்களில் 
தங்கைவக்கப்பட் ள்ளனர் என்ப  வ த்தத் க்குாிய விடய 
மாகும். இந்தச் சம்பவத் க்கான காரணம் என்ன என்ப  
இ வைர அறியப்படாவிட்டா ம் 'லயன்' கு யி ப் க்களில் 
ெதாடர்ந் ம் இவ்வாறான தீ பரவல் சம்பவங்கள் இடம்ெபற்ற 
வண்ண ள்ளன என்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். இந்தச் சம்பவமான , எம்மக்கள் மத்தியில் 
ஓர் அசாதாரண மனநிைலைய ஏற்ப த்தி ள்ள .  
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வெர யா மாவட்டத்திேல தலவாக்கைல, ந் ல நகர 
சைப எல்ைலக்குள் வசிக்கும் குைறந்த வ மானம் ெகாண்ட 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட மக்க க்கு 100 கைள அைமப்பதற்கு 
84.5 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் , குறித்த 

கள் நிர்மாணிக்கும் திட்டம் ெகளரவ அைமச்சர் விமல் 
ரவங்ச அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட் , இன்  அ  53 தம் 

ெபளதிக ன்ேனற்றம் அைடந் ள்ள . அேதேபால் ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்களின் வழிகாட் த ன்ேபாில் நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்  வ ம் 'ஜனெசவன' ேதசிய டைமப் த் 
திட்டத்தின்கீ ம் வெர யா மாவட்டத்தின் குறித்த சில 
பிரேதசங்களில் டைமப்  அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன. உதாரணமாக, 'வி  கம்மான' 
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் ஹங்குராங்ெகத்த நகாில் 100 கள் 
ெகாண்ட 'விமல் ர' டைமப் த்திட்டம் அைமக்கப்பட்  
மக்களிடம் ைகயளிக்கப்பட் ள்ள . அேதேபால் 32 

கைளக்ெகாண்ட ெகாத்மைல 'ெவவண்டன்' டைமப் த் 
திட்டம், 25 கைளக் ெகாண்ட ெகாத்மைல 'சீன்' 

டைமப் த்திட்டம், 50 கைளக் ெகாண்ட ஹங்குராங் 
ெகத்த  'உடவத்த கும் ற'  டைமப் த்திட்டம், 100  
கைளக் ெகாண்ட ஹங்குராங்ெகத்த 'ேஜான்ஸ்லான்ட் வத்த'  

டைமப் த்திட்டம் ஆகியவற்ைற அங்குரார்ப்பணம் ெசய்  
மக்களிடம் ைகயளிக்கத்  தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள  என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் அைமச்சின் 2014ஆம் ஆண் ன் ன்ேனற்ற ம், 
2015ஆம் ஆண் ன் அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்க ம் 
ெதாடர்பான அறிக்ைகயின் 69வ  பக்கத்திேல "ேதாட்டப் ற 

டைமப்  நிகழ்ச்சித்திட்டம்" என்ற தைலப்பின்கீழ், 
ெப ந்ேதாட்டத் ைறைய ைமயமாகக் ெகாண்  வாழ்வதற் 
குப் ேபாதியள  சுகாதார வசதிகளின்றி ேசதமைடந்த 'லயன்' 
அைறகளில் வா ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் கு ம்பங் 
க க்கு, தகுந்த கைள நிர்மாணித் க் ெகா ப்பதற்காக 
கம்பஹா, ெமானராகல, ேககாைல ஆகிய மாவட்டங்கைள 
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  குறித்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் அ ல் 
ப த்தப்ப வதாகக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . கைள 
நிர்மாணிக்கத் ேதைவயான காணித் ண்  ேதாட்ட நிர்வாகத் 
தால் ெபற் க்ெகா க்கப்பட் வ டன் ஒ  கு ம்பத் க்காக 
3,90,000 பாய் ெசலவிடப்பட்  இந்த கள் 
நிர்மாணிக்கப்ப கின்றன. ஏற்ெகனேவ 2014ஆம் ஆண்  100 
மில் யன் பாய் ஒ க்கப்பட்  மாத்தைற, கம்பஹ, 
க த் ைற ஆகிய மாவட்டங்களில் இந்தக் க த்திட்டம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . ஆனால், எமக்குக் கவைலயளிக்கும் 
விடயம் என்னெவனில், ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் மிக 
அதிகமாக வா ம் வெர யா, ப ைள, கண் , மாத்தைள 
மாவட்டங்களில் இ  நைட ைறப் ப த்தப்ப மா, 
இல்ைலயா? என்ப  ெதாடர்பில் எ வித க த் ம் 
குறிப்பிடப்படாைமயாகும்.  

இலங்ைகயில் பிாித்தானியர் ஆட்சிக்காலத்தில் ேதயிைலத் 
ெதாழிைல ைமயப்ப த்திப் ெப ந்ெதாைகயான இந்திய 
வம்சாவளி மக்கள் இலங்ைகக்குக் ெகாண் வரப்பட்டேதா , 
குதிைரகைளக் கட் வதற்குப் பயன்ப த்தப்பட்ட பட்  

ைறயில் அைமந்த 'லயன்' அைறகளில் அவர்கள் தங்க 
ைவக்கப்பட்டனர். அன்  அங்கு தற்கா கமாகக் 
கு யமர்த்தப்பட்ட அவர்கள், இன்  200 வ டங்கைள 
அண்மிக்கின்ற ேவைளயி ம் அேத அவலநிைலயில்தான் 
வாழ்ந்  வ கின்றனர் என்பைதச் சுட் க்காட்ட ேவண் ய 
தார்மீகப் ெபா ப்  எனக்கு உண் .   

இலங்ைகயின் கு யி ப் க்கைளப்பற்றிப் பார்க்கின் 
றேபா , க்கியமாக நகரக் கு யி ப் , கிராமக் கு யி ப் , 
ேதாட்டக் கு யி ப்  என அைவ வைகப் ப த்தப்பட் ள்ளன. 
இதில் தல் இ  வைகயான கு யி ப் க்க ம் 
இலங்ைகயின் உள் ராட்சி நி வனக் கட்டைமப்பின்கீழ், 
அதாவ  நகரக் கு யி ப் க்கள் நகர சைபயின்கீ ம் கிராமக் 
கு யி ப் க்கள் பிரேதச சைபகளின் கீ ம், வ கின்றன. 
சுமார் 200 வ டங்க க்கு ன்னர் ெப ந்ேதாட்டங்கைள 
ைமயப்ப த்தி உ வாக்கப்பட்ட கு யி ப் க்கள் 
இலங்ைகயின் ேதாட்டக் கு யி ப் க்களின் கீழ் வ கின்றன. 
இைவ ன்னர் ேநர யாகத் ேதாட்ட நி வாகத்தினால் 
நி வகிக்கப்பட்டேதா , தற்ேபா  ேதாட்டக் கூட் ற  
சங்கத்தின் கட் ப்பாட் ன்கீழ் இயங்கு கின்ற நிைலேய 
காணப்ப கின்ற . ஆனால், ெதாடர்ந் ம் ேதாட்ட 
நி வாகத்தின் தைலயீ கள் காணப்ப கின்றைம  அண்ைமக் 
காலங்களில் சுட் க்காட்டப்ப ம் விடயமாகும்.  

ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட ேபால, நகரக் கு யி ப் க ம் 
கிராமக் கு யி ப் க ம் யாேரா ஒ  நப க்குச் 
ெசாந்தமானைவயாக இ க்கின்றன. ெகளரவ அைமச்சர் 
அவர்கள் உைரயாற் ம்ேபா , இந்த நாட் ேல, ேதசிய 
ாீதியில் 81 சத தமான மக்க க்கு ெசாந்த  இ ப்பதாகக் 
கூறினார். ஆனால், மைலயகத்தில் - ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில்  
80 தத் க்கும் அதிகமான மக்கள் ெசாந்த  இல்லாத 
நிைலயிேல வாழ்கின்றார்கள். இைவ தனிநபர் ஒ வ க்குச் 
ெசாந்தமானதாக அல்ல  கூட் ைடைமயாக இ க்கின்ற 
நிைலயில், அதன் உாிைமைய அவர் அ பவிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கும். ேம ம், அவர் அதைன அ பவிக்க ம் விற்க ம் 
உாிைம ைடயவர். இவர்கள  காணிக க்கான உாித் ப் 
பத்திரங்கள் அரசாங்கத்தால் பதி ெசய்யப்பட்  வழங்கப்பட்  
வ கின்றன. ேதாட்டங்கள் அரசுைடைமயாக்கப்பட்டேபா , 
ேதாட்டக் கு யி ப் க க்கு உாித் கைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்குப் பல சந்தர்ப்பங்கள் வாய்த்தேபாதி ம், 
அதைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு மைலயகத் தைலைமகள் 
சாியான வழி ைறகைளக் ைகயாளவில்ைல. இதனால், 
ெதாடர்ந் ம் இம்மக்கள் அரச ேதாட்டங்கள், மற் ம் 
'லயன்'களிேலேய டக்கப்பட்டனர்.  

காலஞ்ெசன்ற ன்னாள் ஜனாதிபதி பிேரமதாச 
அவர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் "2000ஆம் வ டத்தில் 
யாவ க்கும் க டம்" என்ற எண்ணக்க வின்கீழ் பல 
ேதாட்டங்கள் ண்டாடப்பட் , கிராமங்கள் உ வாக்கப் 
பட்டன. அவாின் ஆட்சிக் காலத்திேலேய மைலயகத் ெதாழிலா 
ளர்களின் கு யி ப் ப் பிரச்சிைனக்கு ஒ  தீர்விைனக் 
கண் க்க ம். அ ம் ைககூடாமேலேய ேபான . 
மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டங்கள் ண்டாடப்பட் , பல உப 
கிராமங்கள்  உ வாக்கப்பட்  மக்கள் கு ேயற்றப்பட்டனர். 
பின்னர், ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா அம்ைமயாாின் 
ஆட்சிக்காலத்தில் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் கு யி ப் 

கைள அவர்க க்குச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகா ப்பெதனப் 
பிரசாரம் ெசய்யப்பட்டேதா , அதற்ெகனத் தனியாக ேதாட்ட 
உட்கட்டைமப்  அைமச்சு உ வாக்கப்பட்ட . அதற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர், இதற்கான ன்ென ப் களில் 
ஒன்றாக ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 7 ேபர்ச்சஸ் நிலத்ைத 
வழங்கினார். ஆனால், இதில் எந்த ஒ வ க்கும் 7 ேபர்ச்சஸ் 
நிலம் சாியாக அளந்  ெகா க்கப்படவில்ைல என்ப  
க த்தில் ெகாள்ளப்பட ேவண் ய விடயமாகும். குறித்த 
காணியில் கைள நிர்மாணிப்பதற்காக 30,000 பாய் 
கடனாக வழங்கப்பட்டேதா , அதைனப் 15 வ டங்களில் 
ெச த்தி க்கேவண் ம் என் ம் கடைன ைமயாகச் 
ெச த்திய பின்னர், காணிக க்கான உாித் ப்பத்திரம் 
வழங்கப்ப ம் என் ம் உ தியளிக்கப்பட்ட . எனி ம், இ  
இன் வைர ெவ ம் நீர்ேமல் எ த்தாகேவ ள்ள .   
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இதைனத் ெதாடர்ந்  2002ஆம் ஆண்  ஆட்சியில் 
பிரதமராக இ ந்த ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் 

வெர யா வாழ் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குத் தம  
கு யி ப் கைளச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகாள்வதற்காக உாித் ப் 
பத்திரங்கைள வழங்கினார். அ ம் நைட ைறச் சாத்தியமற்ற 
ஒன்றாகேவ இ க்கின்ற . இந்நைட ைறகள் ெதாடர்ந்  
சாத்தியமற் ப் ேபாவதற்கு ெப ந்ேதாட்ட மனிதவள 
அபிவி த்தி நிதிய ம் ெப ம் பங்காற்றி ள்ள . இந்நி வன 
மான , ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளத் ெதாடர்ந் ம் 
லயத் வாசிகளாகேவ ைவத்தி ப்பதற்கு ைனப் க்காட்  
வ கின்ற .  

இவ்வாறானெதா  பின் லத்திேல 2005ஆம் ஆண்  
ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் ேபாட் யிட்ட, ேமதகு ஜனாதிபதி 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் தன் ைடய ேதர்தல் 
விஞ்ஞாபனத்தில் 'ஜனெசவன' என்ற திட்டத்தின் லம் 
"யாவ க்கும் " எனக் குறிப்பிட் ந்தா ம், அ  
இன் வைர நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல. இந்த ேதர்தல் 
விஞ்ஞாபனத்தில் ஓாிலட்சம் ட் த்திட்டம் என 
குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . அேதேபான்  2010ஆம் ஆண்  
அவ ைடய  மஹிந்த சிந்தைன- பாகம் இரண் ல் ெப ந் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கான நில ாிைம ெதாடர்பில் 
மிகத் ெதளிவாகக் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . அதாவ , “I will 
provide a plot of land to each plantation worker” அ  என்  
ெதாடங்குகின்ற . அதிேல, "ஒவ்ெவா  ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாள க்கும் ஒ  பகுதி நிலம் வழங்கப்ப ம்; இதில் 
அவர்கள் வி ம்பிய விடயங்கைளச் ெசய் ெகாள்வதற்குாிய - 
ஏைனய பிரைஜக க்கு உள்ளவாறான - உாிைமயிைனப் 
ெபற் க்ெகா ப்ேபன்; ெப ந்ேதாட்டங்களில் தற்கா க 
கு யி ப் களில் வாழ்கின்றவர்க க்குத் தனியான ட் த் 
திட்டம் ஒன்  "ஜனெசவன" திட்டத்தின்கீழ் உ வாக்கப்ப ம்; 
இதன்கீழ் சுமார் 50,000 கள் கட் த்தரப்ப ம்" என்  
குறிப்பிடப்பட் ள்ள .   

Sir, under "New Life for the Plantation Area", the 
"Mahinda Chintana, Towards a New Sri Lanka" states, I 
quote:  

 
“The plantation workers who live in temporary houses outside the 
plantation dwellings will be provided with separate houses under a 
special housing project termed the "Jana Sevana" programme. 
Construction of 50,000 houses will be carried out as per this 
programme”.  

ேம ம், அதில் ெப ந்ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்க க்காக 
உள்ள திட்டத்தின்ப  இ ப  வ டங்களின் பின்னர் ஏ  
ேபர்ச்சஸ் நிலம் உாித்தாகும் என் ம் எவ்வாறாயி ம் 
இவ்வா  வழங்கப்ப கின்ற நிலங்கைள அவர்களின் 
உாிைமயாக்குேவன் என் ம் அதில் குறிப்பிட் க்கின்றார். It 
further states, I quote:  

 
“According to the existing programme, plantation workers will be 

eligible to receive free-hold title for 7 perches of land after 20 years. 
I will however grant the free-hold right to such lands”.  

எனி ம், ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அவர  இரண் 
டாவ  தவைணக்காலத்தின் நான்கு வ ட ர்த்தியிைன 
எதிர்வ ம் 19ஆம் திகதி ெகாண்டாட ள்ள நிைலயில், 
இதற்கான எந்த ன்ென ப் க்கைள ம் எ க்காதி ப்ப  
கவைலக்குாிய விடயமாகும்.   

அ த்ததாக, ேமல்ெகாத்மைல நீர் மின் திட்டத்தின்கீழ் 
கைள இழந்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்காகத் தலவாக் 

கைல நகரத்திற்கு அண்ைமயில் பாாிய தனி டைமப் த் 
திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த்தப் பட் க்கின்ற . 
இவ் க க்கும் தனியான உாித் ப்பத்திரம் எ ம் 
வழங்கப்படவில்ைல என்பைத ம் இங்ேக ெதாிவிக்க வி ம்  
கின்ேறன்.  ேம ம், கடந்த இ  வ டங்களாக நா  வ ம் 
உள்ள கிராமேசவகர் பிாி கைள உள்ளடக்கி  'காணிக் 
கச்ேசாிகள்' நடத்தப்பட்டேபா ம் இதன் பயன்கைளப் 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் எவ ம் ெப வதற்கான 
எவ்வித சட்ட அந்தஸ் ம் கிட்டவில்ைல என்ப ம் க்கிய 
விடயமாகும். 

ேம ம், 2014ஆம் ஆண்  வர  ெசல த்திட்டத்தில் 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்காக 
50,000 ெதாடர்மா  மைனகள் அைமத் க் ெகா க்கப்ப ம் 
என்  குறிப்பிட் ந்தேதா , 2015ஆம் ஆண் க்கான வர  
ெசல த் திட்டத்தின் கு நிைல விவாதம் நைடெப கின்ற 
இத்த ணம் வைரயில் இதற்கான எவ்வித 

ன்ென ப் க்கைள ம் எ க்கவில்ைல என்பைத ம் 
சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், இவ்வைமச்சின் கீழ் கடந்த வ டத்தில் சுமார் 
5000 கள் ேசாிப் ற மக்க க்காகக் கட் க்ெகா க்கப் 
பட் க்கின்ற  என்ப  மகிழ்ச்சிையத் த கின்ற . இதன் 
ஒ  ெதாகுதி ேநற்  ஜனாதிபதி அவர்களால் மக்க க்குக் 
ைகயளிக்கப்பட் ள்ள . எனி ம், ெதாடர்ந் ம் பாதிக்கப் 
பட் வ கின்ற ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குச் ெசாந்த 

 மற் ம் காணி உாிைம வழங்கப்படவில்ைல என்ப  
ெப ம் பிரச்சிைனயாக உள்ள  என்பைத நாங்கள் 
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். 

ெப ந்ேதாட்டங்கைளப் ெபா த்தமட் ல், சுமார் 38,000 
ெஹக்டயர் பயிாிடப்படாத நிலம் அைடயாளம் காணப் 
பட் கின்ற .  மைலயக மக்க க்கு 2,25,000 கள்தான் 
ேதைவயாக உள்ளன.  அந்தவைகயில் ெடான் க்கு 7 
ேபர்ச்சஸ் காணி ஒ க்கப்ப ம்ேபா  ெவ ம் 8000 ஏக்கர் 
நிலேம ேதைவயாக உள்ள . எனேவ, ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க க்கு கைளக் கட் வதற்கும்  பயிர்ச்ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ள ம் ேதைவயான நிலங்கைள வழங்குவதற்குப் 
ேபா மான காணிகள் உள்ளன என்பைதேய  இ  
காட் கின்ற . 

ேம ம், கடந்த காலங்களில் மைலயகத்தின் பல 
பிரேதசங்களி ம் தீ விபத்தினால் 'லயன்' கு யி ப் கள் 
எாிந்  சாம்பலாகின. சாமிமைலயில் மாகைலத் ேதாட்டம், 
மஸ்ெக யாவில் லங்கா எஸ்ேரற், மிட்ேலாதியன் ேதாட்டம், 
குயின்லான்ட் ேதாட்டம், பார்க்ேரா ேதாட்டம், ேநார் ட் 
ேதாட்டம், ெசன்ேஜான் லாி ேதாட்டம், ளியாவத்ைத 
ேதாட்டம், அக்கரப்பத்தைனப் பகுதியி ள்ள எல்பியன் 
ேதாட்டம் ேபான்றவற்றில் இவ்வா  தீ விபத்  ஏற்பட்ட 
ேபாதி ம், இ வைர அவர்க க்கு கள் மீண் ம் 
கட் க்ெகா க்கப்படவில்ைல. அத் டன் டயகம ேபான்ற 
பிரேதசத்தி ம் 'லயன்'கள் தீக்கிைரயாக்கப்பட்  இன்  பல 
வ டங்களாகி ம் கள் கட் க் ெகா க்கப்படாத நிைலயில் 
அந்த மக்கள் தற்கா கக் கு ைசகளில் வாழ்ந்  வ கின் 
றார்கள். சிலர் பாடசாைலகளி ம் பைழய ெதாழிற்சாைல 
களி ம் வாழ்ந்  வ கின்றார்கள்.   

ேம ம், இவ்வ டத்தில் மைலயகப் பிரேதசங்களில் ேம 
மாதமளவில் ஏற்பட்ட ெவள்ளப்ெப க்கு மற் ம் மண்சாி  
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அபாயங்களினால் பலாின் கள் பாதிப்பைடந் ள்ளன.  
எனி ம், இவர்களால் எவ்வித அரசாங்க நட்டஈட்  
உதவிகைள ம் ெபற் க்ெகாள்ள யவில்ைல.  இதற்கு 
அனர்த்த நிவாரண நி வனத்தின் பணிப்பாளர் கூறிய 
க த்திைனக் குறிப்பி வ  ெபா த்தமாக அைம ம் எனக் 
க கின்ேறன். "ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு நிவாரணம் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குச் சட்டப்ப யான வாய்ப்  இல்ைல" 
என்  அவர் கூறியி க்கிறார்.  இதற்குப் பிரதான காரணம், 
இம்மக்க க்கு  மற் ம் காணிக்கான உாிைம வழங்கப்பட 
வில்ைல என்பேதயாகும். எனேவ,அந்த மக்கள் பாதிக்கப் 
ப கின்றெபா  காணி ாிைம இல்லாத காரணத்தினால்  
நிவாரணங்கைளக்கூடப் ெபற யாத ஓர் அவலநிைல 
ெதாடர்கின்ற .   

அேதேபான்  ேதாட்டங்கைளத் தனியா க்கு விற்பதனால் 
அத்ேதாட்டத்தில் மிக நீண்டகாலமாக வாழ்ந்த மக்கள் 
ெவளிேயற்றப்ப கின்ற அவல ம் அண்ைமக்காலம்வைர 
பதிவாகியி க்கின்ற . குறிப்பாக, கடந்த சில மாதங்க க்கு 

ன்னர் நாவலப்பிட் ப் பிரேதசத்தி ள்ள ஒ  ேதாட்டத்தில் 
இவ்வாறான சம்பவெமான்  நைடெபற் ள்ள .  ேம ம், 

ட்  உாிைமயின்ைமயால் மின்சார வசதி மற் ம் சுத்தமான 
கு நீர் என்பவற்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வதி ம் ெப ம் 
சிரமங்கைள எதிர்ெகாள்கின்றனர்.  குறிப்பாக இவ்வசதிகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குத் ேதாட்ட நி வாகத்தின் அ மதிக் 
க தம் கட்டாயமாக்கப்பட் ள்ள . ேதாட்டத்தில் ெதாழில் 
ெசய்யாதவர்க க்கு இந்தக் க தத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதில் 
ெப ம் சிரமம் காணப்ப கின்ற . அேதேபான்  ெப ந் 
ேதாட்ட இைளஞர், வதிகள் சுயெதாழில் யற்சிகைள 
ேமற்ெகாண்  அதைன பதி ெசய் ம்ேபா ம் அவர்கள் 
சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்குகின்றார்கள். காணி உாிைம 
இல்லாததால் அரசாங்கம் ெகாண் வ கின்ற எந்தத் 
திட்ட ேம அந்த மக்க க்கு ைறயாகச் ெசன்றைடவ 
தில்ைல.  

ேம ம், ேதாட்டத்திேல ெதாழில் ெசய் ம் ெதாழிலாளர் 
கைள ைமயப்ப த்திேய ெப ம்பாலான ட் த் திட்டங்கள் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப வதால் ஏைனயவர்கள் பாதிப் 
பைட ம் நிைல ம் ெதாடர்கின்ற .  உதாரணமாக ஒ  
ேதாட்டப் பகுதிைய எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ஏறத்தாழ 
35,000 ேபர்தான் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களாக இ க் 
கின்றனர். அத்ேதாட்டத்தி ள்ள 65 சத தத் க்கும் ேமற்பட்ட 
ெப ம்பான்ைமயினர் அரசாங்க ேசைவயாளர்களாக ம் 
ெதாழிலற்றவர்களாக ேம இ க்கின்றனர். அவர்க ைடய 
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு எந்தவிதமான வழிவைகக ம் 
இல்லாத நிைலைம காணப்ப கின்ற . இவர்க ம் 
ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய்வைத நி த்திக்ெகாண்ட டன் 
ேதாட்ட களி ந்  ெவளிேயற ேவண் ய நிர்ப்பந்தம் 
ஏற்ப கிற . ேம ம், ேதாட்ட நி வாகத்தினால் ேதாட்டங் 
களி ள்ள பைழய 'லயன்'க க்கு கூைரத்தக கைள மாற்றி 
க்ெகா க்கும் ெசயற்றிட்டம்  நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற 
ேபாதி ம் ேதாட்டத் ெதாழி ல ஈ படாதவாக்ளின் ட் க் 
கூைரகள் மாற்றப்படாத நிைல காணப்ப கின்ற . அதற்குச் 
சிறந்த எ த் க்காட்டாக, வட்டவைள ெப ந் ேதாட்டக் 
கம்பனிக்குச் ெசாந்தமான ஸ்ெரதன் ேதாட்டத்திேல நடந்த 
சம்பவத்ைதக் குறிப்பிடலாம். அங்கு 'லயன்' ஒன்றிேல 
கூைரைய மாற் கின்றெபா  ேதாட்டத்திேல ேவைல 
ெசய்யாத மக்களின் ட் க் கூைரகைள மாற்றா  

விட் க்கிறார்கள். அவர்களில் பலர் ஏற்ெகனேவ 
ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய் விட்  ஓய்  ெபற்றவர்க 
ெளன்ப  குறிப்பிடத்தக்க .  

இதற்கப்பால், 2014.09.20ஆம் திகதி நைடெபற்ற ஊவா 
மாகாண சைபத் ேதர்த ன்ேபா  எம  ஆ ங்கட்சி ெவற்றி 
ெப வதற்கு ற்றி ம் காரணமாக அைமந்த ெப ந்ேதாட்ட 
மக்கள்பற்றி எம  அரசாங்கேமா, அவர்கைளப் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் ம் அரசியல் பிரதிநிதிகேளா அக்கைற 
ெகாள்ளாைம கவைலக்குாிய விடயமாக இ க்கின்ற . வர  
ெசல த்திட்டத்திேல ெப ந்ேதாட்டக் கு யி ப் க்கைளச் 
சுதந்திரமான கு யி ப் க்களாக ம் தனிநபர் உாிைமயாக ம் 
ஆக்கப்பட ேவண் ெமன்பதற்காக ம் காணி உாிைமயிைனப் 
ெபற் க்ெகா த்  ேதாட்டக் கு யி ப் க்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்கும் ேதைவயான நிதியிைன ஒ க்கிக் ெகா ப்பதற் 
கான ன்ெமாழிவிைனக் ெகாண் வர ேவண் ம். 
அதன் லம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளா் கு யி ப்  விடயம் 
குறித்த ைனப்பான ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள விேசட 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம்.  

இன்  இங்கு நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், 
டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சின் கு நிைல விவாதம் 

நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற ேவைளயிேல, மைலய 
கத்திேல பல ேதாட்டங்களில் ெப மளவான ெதாழிலாளர்கள் 
தம  ட் ாிைம, காணி ாிைமைய வ த்தி, க ப் ப் 
பட்  அணிந்தவண்ணம்  அைமதியான ைறயில் தம  
ேபாராட்டத்ைத நடத்தி வ கின்றார்கள் என்பைத இந்த 
உயாிய சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வ கின்ேறன். 
இப்ப யான அைமதி அல்ல  அஹிம்ைசப் ேபாராட்டத்தின் 
பின்னணியில் பாாிய அர்ப்பணிப் டன் கூ ய அர்த்த ம் 
உள்ளெதன்பைத ஆட்சியாளர்கள் உதாசீனம் ெசய்யாமல் 
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

குறிப்பாக, ேதாட்டப் ற டைமப்  என்ப  இன்  மிக 
க்கியமான பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . இந்தப் பிரச் 

சிைனக்கு உாிய தீர்ைவக் காணேவண் ெமன்றால் 
வ டாந்தம் அரசாங்கம் நிதியிைன ஒ க்குகின்றெபா  
ேதாட்டப் றங்க க்கு விேசடமான திட்டங்கைளக் 
ெகாண் வர ேவண் ம். அதன் லம் அந்த மக்க க்குச் 
ெசாந்தமான தனி கைள அைமத் க் ெகா ப்பதற்கான  

யற்சிகைள எ க்க ேவண் ம். இதற்கு ெப ந்ேதாட்ட 
மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அரசியல், ெதாழிற்சங்கப் 
பிரதிநிதிக ம்  வடக்கு, கிழக்ைகப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம்  
தமிழ்  ேபசும் பிரதிநிதிக ம்  ஆ ம் கட்சியி ம்  எதிர்க் 
கட்சியி ள்ள சகல உ ப்பினர்க ம் தங்க ைடய  

ரணமான ஒத் ைழப்ைப வழங்க ேவண் ம்.  

ேதாட்டப் றப் பகுதிகளில் கள் அைமத்தைம 
ெதாடர்பான அறிக்ைககள் கிைடத்தி க்கின்றன. 2011ஆம் 
ஆண்  558 க ம் 2012ஆம் ஆண்  300 க ம் 
2013ஆம் ஆண்  313 க ம் 2014ஆம் ஆண்  148 

க மாக ெமாத்தம் 1,319 கைளத்தான் இ வைர 
நிர்மாணித்தி க்கிறார்கள். இந்த விதத்தில் ெசன்றால் 200 
வ டங்களாக லயத்திேல டங்கிக் கிடக்கும் இந்த மக்கள் 
கூட்டம், இன் ம் எத்தைன ற்றாண் க க்கு இந்த 
நாட் ேல இவ்வா  அநாைதகளாக, டற்றவர்களாகத் 
திகழப் ேபாகின்றார்கள் என்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் எ க்கும் 
எதிர்காலத் திட்டங்கள்தான் பதில் ெசால்ல ேவண் ெமன்  
கூறி, இந்த சந்தர்ப்பத்ைத அளித்த உங்க க்கும் நன்றி 
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  
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ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பிரபா கேணசன் - ெதாைலத் ெதாடர் கள், தகவல் 
ெதாழில் ட்பவியல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Prabha Ganesan - Deputy Minister of 
Telecommunication and Information Technology) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, த்தத் க்குப் பின்  

இன்  எம  நா  பாாிய அபிவி த்திைய ன்ென த்  
வ கின்ற . அந்த வைகயில், இந்த நாட் ன் கட் மானப் 
பணிகள் அைனத் ம் மிக ம் சிறப்பான ைறயிேல நைட 
ெபற்  வ வைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 

ைகயிரத ேசைவ, அதிேவக பாைதகள், விமானத்தளங்கள், 
ைற கங்கள் என எந்த அபிவி த்திப் பணிகைள எ த் க் 

ெகாண்டா ம், அைவ அைனத் ம் தரமான ைறயிேல 
இடம்ெபற்  வ வைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

என  ெதாகுதியான ெகா ம்  மாவட்டத்திேல, ெகா ம்  
நகைர  எ த் க்ெகாண்டால், இங்ேக ெதாடர்மா  கள் 
சிறப்பான ைறயிேல கட்டப்பட் க்கின்றன. ெகா ம்  
நகாிேல பலைக களி ம் toilets - மலசலகூட வசதிகள் 
இல்லாம ம்  வாழ்ந்  வந்த அந்த மக்கள  நிைலைம இன்  

ன்ேனறி ள்ள . அதாவ  இரண்  அைறகள் ெகாண்ட 
மிக ம் வசதிவாய்ந்த ெதாடர்மா  கள் இன்  அவர் 
க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளன. அந்தத் ெதாடர்மா க் கட் டங் 
களிேல இரண்  lift வசதிகள் உண் . சி வர் ங்கா, 
காைலயிேல எ ந்  உலா வ வதற்கான இடம், 
‘பிரஜாசாைலகள்’, ‘ெஜனேரட்டர்’ ேபான்ற பல வசதிகள் 
ெசய்யப்பட் ள்ளன. இன்  அவர்கள் ெகா ம்பிேலயி க்கும் 
வசதி வாய்ந்த மக்களின் இ ப்பிடங்கள் ேபான்   தங்கள  
இ ப்பிடங்கைள ம் ைவத்தி க்கின்றார்கள் என்றால் அ  
எம  அரசாங்கத்தின் ெசயற்பா களாகும் என் தான் நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கக் காலத்திேல மைறந்த 
ரணசிங்க பிேரமதாச அவர்கள் இந்தத் ெதாடர்மா  ட் த் 
திட்டங்கைளக் ெகாண் வந்தா ம்கூட, அன்  அவர் அந்தத் 
திட்டங்களின் லம் தன  கட்சிக்காரர்க க்கு மட் ந்தான் 
அவற்ைற ஒ க்கிக் ெகா த்தி ந்தார் என்பைத நாம் இந்த 
இடத்திேல கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம். உண்ைமயிேல 
இ  எனக்கு நன்றாகத் ெதாி ம். ஆனால், இன்  எம  
அரசாங்கம் ெகா ம்  நகாிேல ெதாடர்மா  கைளக் 
கட் க்ெகா க்கும்ெபா  அ  யா க்குக் ெகா க்கப் 
ப கின்ற , எந்தக் கட்சிக்கார க்குக் ெகா க்கப்ப கின்ற  
என்ற எந்தவிதமான ேபத மின்றி அைனவ க்கும் 
வழங்கப்பட் ள்ளன.    

இன்  10,000 கள் ெகா ம்  நகாிேல கட்டப்பட்  
ம் த வாயில் இ க்கின்றன. 2,000க்கும் அதிகமான 

கள் ட் த் திட்டத் க்காக கள் உைடக்கப்பட்ட 
வர்க க்குக் ைகயளிக்கப்பட் க்கின்றன. இன் ம் 1,000 

கள் இப்ப  கள் உைடக்கப்பட்டவர்க க்குக்  
ைகயளிக்கப்படவி க்கின்றன. மிகுதி 7,000 கள் ெகா ம்  
நகாிேல நிரந்தரமாக வாடைக ட் ேல வாழ்ந் வ ம் ஏைழ 
எளிய மக்க க்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படவி க்கின்றன. பா  
காப்  நகர அபிவி த்தி அைமச்சின் ெசயலாளர் ேகாத்தாபய 
ராஜபக்ஷ அவர்க டன்  நான் இ  சம்பந்தமாகப் ேபசிய 
ேபா , ெகா ம்  நகாிேல நிரந்தரமாக வாடைக களில் 
வாழ்ந்  ெகாண் ப்பவர்க க்கு - வாக்காளர் பதிவிேல 
குைறந்தபட்சம் 3 வ டம் ெபயர் உள்ளவர்க க்கு மட் ேம  

நாங்கள் ெகா ம்  நகாிேல இந்த கைளக்  ெகா ப்ேபாம் 
என்  ெசான்னார். அதாவ , ெகா ம்  - 01 தல் ெகா ம்  - 
15 வைரயான பிரேதசங்களில்  வா ம் மக்க க்கு  
மட் ம்தான் திய ெதாடர்மா  கைள நாங்கள் வழங்க 
இ க்கின்ேறாம் மாறாக, ேவ  இடங்களி ந்  ெகா ம் க் 
குக் ெகாண்  வந்  யாைர ம் கு யமர்த்தமாட்ேடாம் என்  
அவர் ெசான்னார்.  

ெதாடர்மா  ட் க் கட் டங்கைள நாங்கள் 
கட் ம்ேபா , கடந்த மாகாண சைபத் ேதர்த ன்ேபா ம் 
மாநகர சைபத் ேதர்த ன் ேபா ம் எதிர்க்கட்சியினர் 
ெசான்னார்கள், ெகா ம்  நகரத்தி க்கும் கைள 
உைடத்  அந்த மக்கைள அவிசாவைளயி ம் ஹங்ெவல்ல 
யி ம் ெகாண்  ெசன்  கு யமர்த்தப்ேபாகிறார்கள் என் . 
ஆனால் இன்  நடந்த  என்ன? எங்ேக கள் 
உைடக்கப்பட்டேதா அேத இடத்திேலேய அவர்க க்கான 
ெதாடர்மா  கைள நாங்கள் வழங்கியி க்கின்ேறாம் 
என்பைத ம்  இந்த இடத்திேல நீங்கள் ாிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
க ம் ேபாராட்டத் க்கு மத்தியில்!  
 
ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்) 
(The Hon. Prabha Ganesan) 
ேபாராட்டங்கள் ஒன் ம் ெசய்யவில்ைல. மாறாக 

அரசாங்கத்தி க்கும் என்ைனப்ேபான்ற தமிழ் மக்களின் 
பிரதிநிதிகள் குறித்த விடயங்கைளக் கண்காணித் க் ெகாண்  

க்கின்றார்கள். இந்த கள் எவ்விதமான பிரச்சிைனகேளா, 
எவ்விதமான ேவ பா கேளா, ேபதங்கேளா  இன்றிச் 
சாியான ைறயிேல மக்க க்கு வழங்கப்பட் க்கின்றன. 
தய ெசய்  ெதமட்டெகாட பகுதியில்  அண்ைமயில்  
ெகா க்கப்பட்ட 700 ட் த் ெதாகுதிைய வந்  பா ங்கள் 
என்  நான் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கைளப் பார்த்  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். அவர்கள் அைத அங்கு வந்   
பார்த்தால் சிங்கப் ாில் இ ப்ப  ேபான்ற ஒ  பிரைம 
அவர்க க்குத் ேதான் ம்.  இைத அவர்கள் ெதாிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம்.   

இன்  மைலயகத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல, மைலயக 
மக்க க்கான டைமப்  என்  ெசால் ம்ேபா  இந்த 
நாட் ேல யா க்கு இல்லாவிட்டா ம் மைலயக மக்க க்கு 
உண்ைமயிேல இந்த டைமப் ச் ெசய்  ெகா க்கப்பட 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், மைலயக மக்கள் 200 வ ட காலமாக 
மிக ேமாசமான நிைலயிேல  'லயன் காம்பரா'க்களில் வாழ்ந்  
வ கிறார்கள். இன்  இந்த வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் 
அவர்க க்கான 50,000 கைள நிர்மாணிப்பதற்கான 
ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்படவி க்கின்றன. இந்த கள் 
திறைமயான ைறயிேல வ வைமக்கப்பட ேவண் ெமன்  
நான் நிைனக்கின்ேறன். மா  கள் அைமத் க்ெகா ப்ப 
தாக இ ந்தா ம்கூட,  நாங்கள் அரசாங்கத்திடம்  ஒ  
விடயத்ைதக் கூறி ைவக்க வி ம் கின்ேறாம். அதாவ  மா  

கைளத் தவிர்த்  தனி களாக இ ந்தால் அைவ 7 
ேபர்ச் காணி ெகாண்ட தனி களாக இ க்க ேவண் ம். 
அப்ப யானால்தான் அ  200 வ ட காலம் இந்த நாட் க்குச் 
ேசைவ ெசய்த மைலயக மக்க க்கு நாங்கள் ெகா க்கின்ற 
பாிசாக இ க்கும் என்பைத நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன். ஆகேவ,  ஜனாதிபதி அவர்கள் நிச்சயமாக 
இதைனக் கவனத்தில் ெகாண்  மைலயக மக்க க்கான 
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கள் ெகா க்கும்ெபா  அவற்ைறத் தனியான  
களாகக் ெகா ப்பார் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

இன்  மைலயகப் பகுதிகளில் ஒ  பிரச்சிைன இ க்கிற . 
அதாவ  அண்ைமயில் நடந்த அனர்த்தங்கள் ேபான்ற 
மண்சாி கள் ஏற்ப கின்ற அபாயம். அங்கு அவர்க க்கு 
ெவ மேன 07 ேபர்ச்சஸ் காணிையக் ெகா த் விட் , 

கைளக் கட் க்ெகாள் ங்கள் என்  விட் விட்டால் 
அவர்களால் கட்டப்ப ம் அந்த கள் மண்சாி  அனர்த்தங் 
கைள எதிர்ேநாக்குமா,  இல்ைலயா? என்  அவர்க க்குச் 
சாியாகத் ெதாிந்  ெகாள்ள யாமல் ேபாய்வி ம். ஆகேவ, 
அரசாங்கம் அங்கு கைளக் கட் க்ெகா த்தால்தான் 

ைமயான ைறயிேல இப்ப யான அனர்த்தங்கைளத் 
த த் க் ெகாள்ள மாக இ க்கும் என்ற நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

உண்ைமயிேல ஜனாதிபதி அவர்க க்கு ன்றாவ  
ைறயாக ம் அப்பதவிக்குப் ேபாட் யிட ம் என்ற அந்த 

நீதிமன்றத் தீர்ப்ைபப் பார்க்கும்ேபா , இந்த நாட்  மக்கள் 
அதிர்ஷ்டசா களாக இ க்கின்றார்கள் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஏெனன்றால் ஜனாதிபதி அவர்களின் 

லமாகத்தான் த்த காலத் க்குப் பின்  இந்த நா  
அபிவி த்தியைடந்த .  ஆனால், உண்ைமயிேல த்தம் 

வைடந்  ஐந்  வ ட காலமாகி ம் இனப் 
பிரச்சிைனக்கான தீர்  இன் ம் எட்டப்படவில்ைல என்ப  

ரதி ஷ்டவசமாகத்தான் இ க்கின்ற  என்பைத நான் 
ெதாிந்  ெகாண் க்கின்ேறன். இ ப்பி ம்கூட, அந்தப் 
பிரச்சிைனக்கான தீர்ைவ எம  ஜனாதிபதி அவர்களிடமி ந்  
ெபறேவண் ம் என்ற ேநாக்கம் தமிழ்த் தரப் க்கு இல்லாத  
தான் பாாிய பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . ஆனால், அவர்கள் 
அெமாிக்காவிடமி ந்ேதா, ஐேராப்பாவிடமி ந்ேதா தமிழர் 
பிரச்சிைனக்கான தீர்ைவ ஒ ேபா ம் ெபற் க் ெகாள்ள 

யா . இந்தத் த ணத்திேல நான் தமிழ் ேதசியக் 
கூட்டைமப் க்குச் ெசால் கின்ேறன், இந்தத் தீர்ைவப் 
ெபற் க் ெகாள்வதற்கு ஜனாதிபதி ேதர்தைலச் சந்தர்ப்பமாகப் 
பயன்ப த் ங்கள் என் .  

வி தைலப் கள் கடந்த காலங்களிேல அவர்க க்குக் 
கிைடத்த பல சந்தர்ப்பங்கைளத் தவறவிட்டார்கள். ேபச்சு 
வார்த்ைத ேமைடக்கு வந்த பின் ம் அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத 
உதாசீனம் ெசய் விட்டார்கள். இன்  தமிழ் ேதசியக் கூட்ட 
ைமப் க்கு ஒ  சாியான சந்தர்ப்பம் கிைடத்தி க்கின்ற . 
அதாவ  இந்த ஜனாதிபதித் ேதர்தல்! இந்த ஜனாதிபதித் 
ேதர்தைல ைவத்  தமிழ் கூட்டைமப்பினர் ஜனாதிபதி 
அவர்களிடம் ேபசி இந்தத் தீர்ைவப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம். 
அதாவ  அவர்கள் தம  பிரேதசங்களில் இரா வப் 
பிரசன்னத்ைதக் குைறக்கச் ெசால்லலாம் அல்ல  
இரா வத்திடம் இ க்கும் நிலங்கைள மீண் ம் ெகா க்கச் 
ெசால்லலாம் அல்ல  வட மாகாண சைபக்கு அதிகாரங்கைள 
அதிகமாகக் ெகா க்கச் ெசால்லலாம் அல்ல  பல அபிவி த்தி 
கைள வடக்கிேல ெசய்ய ேவண் ம் என்  ெசால்லலாம். 
இைவ எல்லாம் அவர்கள் ெசால் க் ெகாண் ப்பைவ. இைவ 
அைனத்ைத ம் பற்றி ஜனாதிபதி அவர்களிடம் ேபரம் ேபசி 
இந்தத் ேதர்த ேல ஜனாதிபதி அவர்க க்ேக ஆதர  
அளிப்பதன் லம் அவர்களால் அந்தத் தீர்ைவப் ெபற் க் 
ெகாள்ள ம். ஆனால், அவர்கள் இைத ெவளிநா களிேல 
ேபாய்ச் ெசால் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, தமிழ் 
மக்க க்கு நியாயம் ேதைவ என்ற நிைலப்பா  தமிழ் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினாிடம் இல்ைல. மாறாக அவர்க க்குத் 

ேதைவயாக இ ப்ப  ஜனாதிபதிைய மாற் வ தான். 
ஜனாதிபதிைய மாற் வதன் லமாக ஒ ேபா ம் 
எவ்விதமான நியாயத்ைத ம் அவர்களால் ெபற் க் ெகாள்ள 

யா . காரணம், எம  ஜனாதிபதி அவர்களின் ெவற்றி 
இன்  உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள . அந்த ெவற்றிைய பல 
இலட்சக்கணக்கான வாக்குகளாலான ெவற்றியாக மாற்  
வதற்கான ேவைலகைளேய நாங்கள் இன்  ன்ென த் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். அதாவ  ஜனாதிபதி அவர்கள் ெசய்த 
இந்தச் ேசைவயின் லமாக - இந்த நாட் ன் பாாிய 
அபிவி த்தியின் லமாகச் சிறப்பான ஒ  ெவற்றிைய 
நாங்கள் ெபற் க் ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கும்.  

இன்  ெகா ம்  மாவட்டத்தில் இ க்கும் தமிழ்ப் 
பாடசாைலகைளப் பா ங்கள்! அங்கு சுமார் 46 தமிழ்ப் 
பாடசாைலகளிேல நான் பல கட் மானப் பணிகைளச் 
ெசய்தி க்கின்ேறன். அதாவ  அங்கு பல கட் டங்கைளக் 
கட்  த்தி க்கின்ேறன். இந்தப் பணிகள் அைனத்ைத ம் 
நான் இந்த அரசாங்கத் க்கு ஆதரவாக இ ப்பதனால்தான் 
என்னால் ன்ென க்கக்கூ யதாக இ ந்தி க்கின்ற  
என்பைத ம் நீங்கள் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அரசாங் 
கத்தின் லமாகப் பாாிய நிதி ஒ க்கப்பட்  அதாவ  சுமார் 5 
ேகா  - 6 ேகா  பாய் ஒவ்ெவா  வ ட ம் ஒ க்கப்பட் , 
பல தமிழ் பாடசாைலகளில் ைறயான ைறயிேல கட்  
மானப் பணிகள், அதாவ  கட் டங்கள், கட்டப் 
பட் க்கின்றன. ஆகேவ, தமிழ் மக்களின் கல்வித் ைறைய 
ெமன்ேம ம் வளர்த் க் ெகாள்ளக்கூ யதான ெசயற் 
பா கைள எம  அரசாங்கம் ன்ென த்  ெசன்  
ெகாண் க்கின்ற .  

இ தியாக, ெகா ம்பில் இ க்கும் மா  ட் த் 
திட்டங்கள் எதிர்காலத்திேல அதாவ  2015,  2016 ஆம் 
ஆண் களிேல ெகா ம்பிேல வாழ்ந்  ெகாண் க்கும் 
எங்கள  தமிழ் மக்க க்கும் ஸ் ம் மக்க க்கும் சிங்கள 
மக்க க்கும் ைமயான ைறயிேல கிைடக்கவி க்கின்றன 
என்ற நல்ல ெசய்திைய ம் இந்த இடத்திேல ெதாிவித் க் 
ெகாண்  விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
 

[பி.ப. 4.13] 
 

ගරු සිල්ෙව්සත්ි අලාන්ටින් මහතා 
(மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின்) 
(The Hon. Silvastrie Alantin) 
ெகளரவ பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்  நைட 

ெப கின்ற நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , 
ெபா வசதிகள் அைமச்சி ைடய கு நிைல விவாதத்தில் 
கலந் ெகாள்வதில் மகிழ்சியைடகின்ேறன். அண்ைமயில், 
மண்சாி  அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட எம  மைலயக 
மக்க க்கு அ தாபங்கைளத் ெதாிவிப்பதற்கு நான் கடைமப் 
பட் ள்ேளன். அந்தவைகயில், என  கட்சி சார்பாக ம் நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற மக்கள் சார்பாக ம் அந்த 
மக்க க்கு என் ைடய ஆழ்ந்த அ தாபங்கைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

எந்தவித அ ப்பைட வசதிக மின்றி 100 
வ டங்க க்கும் ேமலாக மைலயகத்தில் வா ம் எம் 
உற க க்குப் பா  காப்பான இடங்களில் கைள 
அைமத் க் ெகா க்க ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். மைலயகத் ேதாட்டங்களில் 
காணப்ப ம் 'லயன்' கு யி ப் களின் அவலங்கள் 
ெவளிநா களின ம் கவனத்ைதப் ெபற் ள்ள . அவர்கள  
வாழ்க்ைகயில் மாற்றத்ைத ஏற்ப த் ம் வைகயில், 
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[ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා] 
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அவர்க க்ெகன தனியான ட்  வசதியிைன ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கேவண் ெமன நான் இவ் யர் சைபயிேல 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , யாழ்ப்பாணப் பிரேதசத்திேல கு நகர் ெதாடர் 
மா  ட் த் திட்டத்தி ள்ள கைள நல்ல ைறயிேல 

னரைமத்  அங்ேக மக்கள் வாழக்கூ ய ைறயிேல 
ஏற்பாட்ைடச் ெசய்தைமக்காக எங்க ைடய நிர்மாணப் 
ெபாறியியல் ேசைவகள் மற் ம் டைமப்  வசதிகள் 
அைமச்சர் ெகளரவ விமல் ரவன்ச அவர்க க்கு த ல் 
என  மனமார்ந்த நன்றிகைளத் ெதாிவித் க்ெகாண் , 
மக்களின் அ ப்பைடத் ேதைவகளில் ஒன்றான ட் த் 
திட்டத்திற்குாிய ேதைவையப் பற்றி இந்த விவாதத்தில் 
பின்வ ம் விடயங்கைளத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.   

த்தம் இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தின் மீ ம் மக்களின் 
வாழ்வின் மீ ம் பாாிய தாக்கங்கைள ஏற்ப த்திய . ஆனால், 
இதன் தாக்கம் வட மாகாணத்தில் அைனத் ப் பிரேதசங்களில் 
மட் மல்ல, வடமத்திய மாகாணத்தி ம் எல்ைலப் பிரேதசங் 
களி ம் ேநர யாக மக்களின் வாழ்விடங்கைள இழக்கும் 
நிைலையத் ேதாற் வித்த . த்தத்தால் இடம்ெபயர்ந்  
மீள்கு ேயறிய மக்க க்குப் பல்ேவ  ட் த்திட்டங்கள் லம் 

கள் கிைடத்தேபா ம் இ  அவர்களின் ேதைவயின் 
ன்றில் இரண்  பங்கு கைள மட் ேம ெப ம் வாய்ப்ைப 

வழங்கி ள்ள . ஏைனயவர்கள் இன் ம் தம  ட் த் 
ேதைவக்காகக் காத்தி க்கும் நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ளனர். 

இதைனவிட, த்தத்தால் பாதிக்கப்பட் த் தம  ெசாந்த 
இடங்களில் ெதாடர்ந்  வாழ்ந் வ ம் ந ற்ற மக்க க்கும் 
உதவேவண் ய கடப்பா  எம  அரசின் சார்பில் டைமப் , 
ெபா வசதிகள் மற் ம் ெபாறியியல் ைற அைமச்சுக்ேக 
உாிய . இதைனக் ெகளரவ அைமச்சர் விமல் ரவன்ச 
அவர்கள் கவனத்திற் ெகாள்வார் என நான் எதிர் 
பார்க்கின்ேறன். இந்த அ ப்பைடயில் யாழ்ப்பாண மாவட் 
டத்தில் மீள்கு ேயற்ற டைமப்  நன்ைமகைளப் ெபறாத 

ட் த் ேதைவ ள்ள ந ற்ற கு ம்பங்களின் விபரங்கைளப் 
பிரேதசவாாியாக அறிக்ைகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன்.   

ெந ந்தீ ப் பிரேதசத்தில் 137 கு ம்பங்க ம், ேவலைணப் 
பிரேதசத்தில் 685 கு ம்பங்க ம், ஊர்காவற் ைறப் 
பிரேதசத்தில் 509 கு ம்பங்க ம், காைரநகர் பிரேதசத்தில் 758 
கு ம்பங்க ம், யாழ்ப்பாண நகரப்பிரேதசத்தில் 270 
கு ம்பங்க ம், நல் ர் பிரேதசத்தில் 497 கு ம்பங்க ம், 
சண் ப்பாய் பிரேதசத்தில் 1675 கு ம்பங்க ம், சங்காைனப் 
பிரேதசத்தில் 1,414 கு ம்பங்க ம், உ வில் பிரேதசத்தில் 420 
கு ம்பங்க ம், ெதல் ப்பைளப் பிரேதசத்தில் 520 
கு ம்பங்க ம், ேகாப்பாய் பிரேதசத்தில் 4,916 கு ம்பங்க ம், 
சாவகச்ேசாி பிரேதசத்தில் 3,362 கு ம் பங்க ம், கரெவட் ப் 
பிரேதசத்தில் 1,488 கு ம்பங்க ம், ப த்தித் ைறப் 
பிரேதசத்தில் 3,352 கு ம்பங்க ம், ம தங்ேகணிப் 
பிரேதசத்தில் 734 கு ம்பங்க ம் என யாழ் மாவட்டத்தில் 
ெமாத்தமாக 20,737 கு ம்பங்கள் ந ற்ற ெபா ளாதாரத்தின் 
காரணமாக இன் ம் ஒ கும் கூைரக டனான கு ைசகளில் 
வாழ்ந்  வ கின்றனர்.   

இவர்களின் ட் த் ேதைவக க்கு, இவர்கள் டைமப்  
ெபா வசதிகள் மற் ம் ெபாறியியல் ைற அைமச்சிைனேய 
நம்பியி க்க ேவண் ய நிைலைம உள்ள . ஆனால், ேதசிய 

டைமப்  அதிகாரசைபயின் இ க்கமான நைட ைறகள் 
காரணமாக எவ்வித பயைன ம் இவர்கள் ெபற் க்ெகாள்ள 

யாத சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற .  எனேவ, இந்த 
ந ற்ற மக்க க்கு உத ம் வைகயில் ேதசிய டைமப்  
அதிகாரசைப தன  நைட ைறகைள மக்க க்கு இலகு 
ப த் ம் ெகாள்ைகத் திட்டெமான்ைற வகுக்கேவண் ம் 

என்பைதச் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். இ  தனிேய 
யாழ்ப்பாணத்திற்ேகா அன்றி வட மாகாணத்திற்ேகா மட் ேம 
பய ைடயதாக அைமயா  நாட் ற்குேம நன்ைமத ம் 
திட்டமாக அைம ம்; அைமயேவண் ம்.  இதன் லம் இந்த 
நாட் ள்ள "அைனவ க்கும் " எ ம் இலக்குக் குறித்த 
காலத்தில் எட்டப்ப ம்.  

இன்  மீள்கு யமர்ந்த மக்களிைடேய ம் ஒற்ைற அல்ல  
இரட்ைட அங்கத்தவர்கைளக்ெகாண்ட கு ம்பங்க ம் 60 
வய க்கு ேமற்பட்ட திேயா ம்  ட் த் திட்டங்களில் 
உள்வாங்கப்படவில்ைல. அநாதரவான இவர்களின் நிைலைம 
கைள ம் கவனத்திற்ெகாண் , இவர்க க்குக் குைறந்த 
ெசலவில் கைள நிர்மாணிக்கும் ெசயற்றிட்டங்கள் ஊடாக 

ட்  வசதிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள உதவேவண் ம். அரச 
ேசைவயில் உள்ளவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் டைமப் க் 
கட தவிைய ேம ம் அதிகாித்  மீளச்ெச த் ம் காலத் 
ைத ம் நீ க்கேவண் ம். இதன் லம் அரச ேசைவயில் 
உள்ளவர்கள் டைமப் க்காக யாைர ம் நம்பியி க்கும் 
அல்ல  தங்கியி க்கும் நிைலைமயில் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் ம்.   

இேதேபான்  டைமப்  அதிகார சைபயினால் 
நிர்மாணிக்கப்பட்ட நாவற்குழி டைமப் த்திட்ட கள், 
யாழ் நகர தாராக்குளம் டைமப் த்திட்ட கள் தி த்தப் 
படா  காணப்ப கின்றன.  இவற்ைற ம் தி த்தி மக்களிடம் 
ைகயளிக்குமா  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இேதேபான்  த்தப் பாதிப் க்குள்ளான கிளிெநாச்சி 
மாவட்டத்தி ம் அறிவியல்நகர் பகுதியில் ேநர யாகத் ேதசிய 

டைமப்  அதிகார சைபயினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட கள் 
ெசாந்த நிலமற்ற மிக வறிய மக்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ளன. 
நீண்டகால அ ப்பைடயில் இவ் ட் ற்கான ெகா ப்பன 
ைவச் ெச த் ம் ஏற்பா ம் ெசய்யப்பட்ட . இதன் லம் 
அம்மக்கள் நன்ைமயைடந் ள்ளனர். ஆனால் னியன் குளம் 
எ மிடத்தில் உ வாக்கப்பட்ட ெசாந்த நிலமற்ற மக்க க் 
கான ட் த்திட்டம் இன் ம் ைம ெபறாத நிைலயில் 
உள்ள . எனேவ, இதன் நைட ைறயில் உள்ள ெந க் 
க கைள மீளாய் ெசய்  அதைன மக்க க்குப் பய ள்ள ஒ  

ட் த் திட்டமாக மாற்றியைமக்க ஆவன ெசய் மா ம் 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

வட மாகாணத்தில் ஆசிாியர்கள் மற் ம் அரச ஊழியர்கள் 
ஆகிய மனிதவளம் யாழ் குடாநாட் ேலேய அதிகள  
உள்ள . அங்கு காணப்ப ம் மக்கட்ெசறி  மற் ம் கல்வி 
வாய்ப்  என்பனவற்றின் காரணமாகேவ இ  ஏற்பட் ள்ள . 
ஆனால், இவர்களின் ேசைவ ேதைவப்ப ம் ஏைனய 
மாவட்டங்களான கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ , வ னியா, 
மன்னார் மாவட் டங்களில் இவர்கள் தன  ேசைவைய 
வழங்கப் பின்ன ப் பதற்கான பிரதான காரணம், அங்கு 
அவர்க க்குாிய கு யி ப்  வசதியின்ைமயாகும். எனேவ, 
அங்கு இவர்க க்கு அரச வி திகைள அைமத் , அவற்ைற 
வாடைக அ ப் பைடயில் வழங்கும் ஏற்பா  ஒன்  அவசியம் 
என்பைத ம் நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

'இக்ராட்' பதி ெபற்ற தனியார் ஒப்பந்தக்காரர்களின் 
ெசயற்பா களில் காணப்ப ம் பல னம் காரணமாக அங்கு 
பல்ேவ  வைகயான ேமாச கள் இடம்ெப வைத, மக்க க் 
குாிய ெப மதியான நிதி வளங்கள் ண க்கப்ப வைத நான் 
தங்களின் கவனத் க்குத் தர வி ம் கின்ேறன். 
மீள்கு ேயற்றச் ெசயற்பா களில் மக்களின் உட்கட்டைமப்  
நிர்மாணத் ேதைவக க்காக ெப ந்ெதாைகயான அரச நிதி 
வழங்கப்பட்ட ேபாதி ம், ஒப்பந்தங்கள் ெசய் ம் 
நைட ைறயில் காணப்ப ம் சட்ட ாீதியான பல னங்கள் 
ஒப்பந்தக்காரர் கைள ம் அவாக்ைள ேமற்பார்ைவ ெசய் ம் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

திைணக்கள அதிகாாிகைள ம் ேமாச யாளர்களாக 
மாற்றி ள்ள டன், மக்கைளச் ெசன்றைடய ேவண் ய அந்த 
நிதியின் பல்ேவ  பலன்கள் அந்த மக்க க்குக் கிைடக் 
காமல்ேபாகின்ற சந்தர்ப் பங்க ம் ஏற்ப த்தப்ப கின்றன. 
வட மாகாணத்தின் ' றெநகும' - நகர எ ச்சி ெசயற்பா கள் 
ெதாடர்பான  சில விடயங்கள் பற்றிய விசாரைணகள் 
இதைனேய ெவளிப்ப த்தி ள்ளன. எனேவ, இவ்வாறான 
ஒப்பந்த நைட ைறகளில் காணப்ப ம் பல னங்கைள 
தி த்தி, மக்கள் உச்சப் பயைனப் ெப ம்வைகயில் சட்ட 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாண் , மக்களின் பணம் 
விைரயமாவைதத் த க்குமா ம் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெகளரவ 
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் அைமச்சர் ெகளரவ விமல் ரவங்ச அவர்கைளக் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.   

நாவற்குழிப் பிரேதசத்திேல 'நாவற்குழி 300 ட் த்திட்டம்' 
இ க்கின்ற . அ  சம்பந்தமாக விைரவான ெசயற்பா கள் 
மற் ம் பல்ேவ  ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேபாதி ம் 
இன்  சில கள் உண்ைமயிேலேய தி த்தப்படாமல் அங்கு 
மக்கள் மிக ம் கஷ்டப்ப கின்ற ஒ  சூழைல நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். நாவற்குழியிேல ஐயனார் ேகாயில் பகுதி 
என்ற ஒ  இடம் இ க்கின்ற . உண்ைமயிேல ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கள் யாழ்ப்பாணம் வந்தேபா  அங்கு 
தற்கா கமாக வாழ்கின்ற மக்க க்கான உ திகைள ம் 
ெகாண் வந்தார். ஆகேவ, நான் அைமச்சர் அவர்க க்கு 
என  மனமார்ந்த நன்றிையக் கூ கின்ேறன்.   

இ தியாக, யாழ் மாவட்டத்தில் மட் மல்லாமல், வட 
பகுதியில் பல்ேவ  இடங்களி ம் ெமன்ேம ம் பல 
உதவிகைள ேசைவ அ ப்பைடயில் ெசய்ய ேவண் ம் என்  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் ேகட் , கு நகர் ெதாடர் 
மா க் கட்டடத்ைத மிக ம் அழகாக ம் மிகுந்த சீ ம் 
சிறப்பாக ம் தி த்தியைமத்தைமக்கு ெகளரவ அைமச்சர்  
அவர்க க்கு மீண் ம் நன்றி கூறி,  விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. வணக்கம். 
 

නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමා 
(பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Sujeewa Senasinghe. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
Perumal Rajathurai to the Chair? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
I propose that the Hon. Perumal Rajathurai do now 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. PERUMAL RAJATHURAI  took the Chair. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Sujeewa Senasinghe. You have 20 minutes. 
 
[අ.භා. 4.23] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මට ෙපර කථා කළ පභා ගෙන්සන් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
නැවතුණු තැනින් මා මෙග් කථාව පටන් ගන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම 
එතුමා විශාල ඇස් බැන්දුමක් කළා. වතු ආශිතව සිටින සියලුම 
මන්තීවරු පිළිගන්නවා ඇති ඒ වාෙග්ම ඇමතිතුමාත් පිළගන්නවා 
ඇති වතු ජනතාවට නිවාස පශ්නයක් තිෙබන බව. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ එන විශාල  පශ්නයක්. ෙමොන ආණ්ඩුවකටවත් 
ෙම්කට තවම හරියට පිළියමක් ෙදන්න බැරි වී තිෙබනවා. වතු 
යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන මා ළඟ 
තිෙබනවා. වතුවල නිවාස 50,000ක් ඉදි කිරීමට සැලැස්මක් 
තිෙබන බව කිව්වා. ෙම්ක තමයි, අපට පශ්නය. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
මන්තීවරු ඇවිල්ලා කියනවා, ෙම් අය වැය සිහිනයක්ය කියලා.   
හැබැයි, අය වැය කියන එක සිහිනයක් ෙවන්න බැහැ. 
අනිවාර්යෙයන්ම එයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කෙයන් 
සියයට 99, සියයට 98ක්, අඩුම ගණෙන් සියයට 95ක්වත් සපුරා 
ගන්න බැරි නම් ඒ ආණ්ඩුව බංෙකොෙලොත් ආණ්ඩුවක්ය කියන 
එක තමයි ඒෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දත්ත අනුව 2011 
වර්ෂෙය්දී ඉදි කළ නිවාස සංඛ්යාව 558යි, 2012 දී 300යි, 2013 දී 
313යි, 2014 දී 148යි. මට ලැබී තිෙබන දත්ත අනුව යුද්ධය 
අවසන් වුණාට පස්ෙසේ ඒ අවුරුදු පෙහේදීම වතුවල ඉදි කළ නිවාස 
සංඛ්යාව 1,319යි. ෙමෙහම කරලා අපට ෙම් රෙට් නිවාස පශ්නය 
විසඳන්න පුළුවන්ද? විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අමාත්යාංශෙය් ඉන්ෙන් 
මෙග් මිතෙයෝ ෙදෙදෙනක්. ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, ඒ 
වාෙග්ම ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා. යම් කිසි ෙදයක් 
කරන්න පුළුවන් ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක්. හැබැයි, ඔබතුමන්ලාට 
ආණ්ඩුෙවන් අවශ්ය තල්ලුව ලැෙබනවාද? ජනාධිපතිතුමා ෙලොකු 
ඉලක්ක ෙදනවා. ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්ය බවට පත් කරනවා 
කියලා කියනවා. යුද්ධය අවසන් කියලා කියනවා. යුද්ධය අවසන් 
බව අපි පිළිගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, චීනෙය් වර්ධනයත් එක්ක, 
ඉන්දියාෙව් වර්ධනයත් එක්ක අෙප් රෙට් වර්ධනය ෙකොෙහොමද? 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙහොඳට හිෙත් තියාගන්න, 
ඔබතුමන්ලා ෙපේමදාස මහත්මයාට ඇඟිල්ල දිගු කළාට 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා අෙප් කඩුෙවල ආසනෙය් ගම්මාන විශාල 
සංඛ්යාවක් ඉදි කළා. ශාන්තාෙලෝකගම, ජයවඩනගම නිවාස 
ෙයෝජනා කමවලට  ගිහිල්ලා බලන්න.  නිවාස විශාල පමාණයක් 
ඉදි කරලා තිෙබනවා. ඒවායින් ජනතාවට විශාල සහනයක් 
ලැබුණා. ආසියාව බඩගාද්දී තමයි, ෙපේමදාස මහත්මයා ෙම්වා 
කෙළේ. "ෙමන්න ලංකාෙව් වැඩ, අෙප් රෙට් ෙගවල් ලක්ෂ 25ක් 
හදලා තිෙබනවා" කියලා UN-Habitat ආයතනයට ගිහිල්ලා 
ෙපන්නුෙව් අපි ෙනොෙවයි, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මහත්මයායි. එතුමා කිව්ෙව් නැහැ, කවුද හැදුෙව් කියලා. හැබැයි, 
ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 1980 දශකෙය් එතුමාෙග් 
කථාවකදී කියලා තිෙබනවා, - මම හැන්සාඩ් වාර්තාවක දැක්කා. - 
"ඔබතුමා ෙගවල් ලක්ෂ 25ක් හදනවා කිව්වා, නමුත් ලක්ෂ 20යි 
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හදලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කාර්ය භාරය 
කෙළේ ආසියාව බඩගාද්දී. ඉන්දියාව, චීනය දියුණුවක් ගැන 
හිතලාවත් නැති කාලෙය් තමයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ කාර්ය 
භාරය  කෙළේ. අන්න වැඩ. ඒ කාලෙය් වැඩකාරෙයෝ හිටියා. ගාමිණී 
දිසානායක මහත්මයා හිටියා; ලලිත් ඇතුළත්මුදලි මහත්මයා 
හිටියා; ෙපේමදාස මහත්මයා හිටියා. ඒ වාෙග්ම ඒකට නායකත්වය 
දුන්ෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයායි. එතුමා එතුමාෙග් 
සෙහෝදරෙයෝ ෙද්ශපාලනයට ෙගනාෙව් නැහැ. එතුමාෙග් දරුවා 
ෙද්ශපාලනයට ෙගනාෙව් නැහැ. ඒවා ෙකෙරහි ෙනොෙවයි, ෙම් රට 
දිහායි එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු වුෙණ්. ෙද්ශපාලනමය වශෙයන්  
එතුමාෙග් යම් යම්  තීන්දු සම්බන්ධෙයන් අපට විවාද කරන්න 
පුළුවන්. අපි කැමැති ෙවන්න පුළුවන්; ඔබතුමන්ලා අකමැති 
ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, එතුමා ෙද්ශපාලනය පටන් ගන්න ෙකොට 
එතුමාෙග් ෙග් ඉස්සරහ තිබුණු ෙව්වැල් පුටුව අවුරුදු 40කට 
පස්ෙසත් එෙහමමයි. එතුමාට ෙගදර ෙවන පශ්න විසඳන්න ඕනෑ 
වුෙණ නැහැ; ෙගදර දරුවන්ෙග්, සෙහෝදරයින්ෙග් පශ්න විසඳන්න 
ඕනෑ වුෙණ් නැහැ. රෙට් ඉදිරි අනාගතය සම්බන්ධෙයන් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ෙහොඳට කාලය තිබුණා. ඒ නිසා ෙපේමදාස 
මහත්මයාට නිවාස ඇමතිකම දුන්නා; ඒ නිසා ගාමිණී දිසානායක 
මහත්මයාට මහවැලි ඇමතිකම දුන්නා. ඇමතිවරෙයක් අහනවා 
මට ඇහුණා, මහවැලිෙයන් එකපාරටම ආදායම ලැබුවාද කියලා. 
නැහැ. හැබැයි, ෙගවන මුදල්වලට අවුරුදු 10ක grace period 
එකක් හම්බ වුණා. මිලියන 300ක් හම්බ වුෙණ් ආධාර වශෙයන්. 
ඉතුරු හාරසීය ගණන ණය වශෙයන් ගත්තා, සියයට 0.8ක වාෙග් 
ඉතා අඩු ෙපොලියකට. එෙහමයි ණය ගන්න ඕනෑ; එෙහමයි 
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ.  

බලන්න ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, කීයද ඔබතුමන්ලාට 
ෙවන් කරන්ෙන්? ඔබතුමන්ලාට ෙම්ක කරන්න පුළුවන්ද? 
ඔබතුමා පවුෙල් එක්ෙකෙනකු නම් ඔබතුමාට අඩුම ගණෙන් 
ෙලොතරැයියක් හරි දමලා ඒෙකන් හරි ෙගවල් හදන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමාට ෙවන් ෙවන මුදල් පමාණය ෙකොපමණද? ඒ ගැන 
ඔබතුමා සෑහීමකට පත් ෙවනවාද කියලා ඔබතුමාම කියන්න. 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කරන මුදල් පමාණය ඉතා අඩු 
පමාණයක්. විෙශේෂෙයන්ම අය වැෙයන් සියයට 0.27යි. 2010 සිට 
ගත්ෙතොත් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශයට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්, 
0.09යි. 2011දී, 0.22යි. [බාධා කිරීමක්]  හරි, හරි. මැද හරි. 
බින්දුවයි දශම ගණනක් ෙන්, ඇමතිතුමනි. කියන්නත් ලජ්ජයි ෙන්. 
මැද තබා අන්තිම මාස තුෙන් දුන්නත්  ෙම් ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට 
ඔබතුමාට අඩුම ගණෙන් ෙම්ෙකන් සියයට පහක්වත් ෙවන් 
කරන්න ඕනෑ ෙන්. එෙහම දුන්නා නම් ඔබතුමාට ෙමොනවා ෙහෝ 
කරන්න පුළුවන්. මම ඔබතුමාට ෙකළින්ම විෙව්චනය එල්ල 
ෙනොකරන්ෙන්, ඔබතුමාට ෙදන ෙම් මුදල් පමාණය නිසායි. 
බලන්න ෙකෝ, ඔබතුමාට ෙදන මුදල් පමාණය 0.19යි, 0.1යි, 0.3යි. 
ඔබතුමාෙගන් ෙද්ශපාලන වාසිය ලබා ගන්නවා, ආණ්ඩුව සහ 
ජනාධිපතිතුමා. හැබැයි, අමාත්යාංශවලට පතිපාදන ෙවන් කරන 
ෙකොට ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙකෙරන්ෙන් තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයන්ට. රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත්යාංශයට රුපියල් බිලියන 280යි. අනිත් එකට තව බිලියන 
ෙදසිය ගණනක් ෙවන් කරනවා. ඔබතුමාට ෙවන් කරන පමාණය 
එයින් සියයට 18යි, සියයට 20යි. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
නිවාස සෑදීමට අඩුම ගණෙන් තව බිලියන ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කරලා 
දුන්නා නම් ඔබතුමාට යමක් කරන්න පුළුවන්.  

දැන් බලන්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමොනවා කිව්වත් ලැෙබන 
ෙදය. ඔබතුමාට අවස්ථාවක් නැති වුණා, මට පිළිතුරු ෙදන්න. 
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න ඔබතුමා 
කථාව ඉල්ලා ගත්තා. ෙමතුමා මට ඇවිල්ලා ෙපන්වූවා. 
ඔබතුමාෙග් කථාව තිබුෙණ් අන්තිමට.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අගටත් තිෙබනවා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එෙහම බැහැ. ෙදපාරක් කථා කරන එක මම හිතන හැටියට 

සාධාරණ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ.  සාධාරණ නැහැ 
කියලායි මම කිව්ෙව්.  

විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, දැන් බලන්න, බින්දුවයි දශම 
ගණනක් තමයි, ඔබතුමාට ෙවන් ෙවන්ෙන්. ෙකොෙහොමද, වැඩ 
කරන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ෙමොනවාද, රණවිරුවන්ට කිව්ෙව්? 
ගැහුෙව් පච ෙන්. ෙටොම් පච ගැහුෙව් රණ විරුවන්ට. ෙම් ආණ්ඩුව 
යුද්ධය විකුණ විකුණා කෑවා. ෙමොනවාද, කිව්ෙව්? රණ විරුවන්ට 
යමක් කළා නම් කමක් නැහැ. අපි පිළිගන්නවා, ඔබතුමන්ලා 
යමක් කළා නම්. ෙමොකක්ද කෙළේ? "යුද්ධය", "රණ විරුවා" 
කියලා පපුවට ගහ ෙගන, ෙම් ආණ්ඩුව යුද්ධය විකුණුවා. කරපු 
ෙදයක් නැහැ. අපි ෙවනුෙවන් අපි කිව්වා; අපි ෙවනුෙවන් ෙතොපි 
කිව්වා; ෙතොපි ෙවනුෙවනුත් අපි, අපි ෙවනුෙවනුත් ෙතොපි කිව්වා. 
අන්තිමට කරපු ෙදයක් නැහැ, ඇමතිතුමනි. පපුවට ගහ ගත්ත එක 
විතරයි, ජනතාවට ඉතුරු වුෙණ්; සංෙව්දී බව විතරයි, ජනතාවට 
ඉතුරු වුෙණ්.  

යුද හමුදාෙව් 25,000ක් මිය ගියා, ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාට එම 
කාර්ය භාරය කරන්න ඉඩ දුන්නාද? 29,000ක් ආබාධිත වුණා. 
ෙමොනවාද, කරලා තිෙබන්ෙන්? බලන්න, 2010 වර්ෂෙය්දී දුන්න 
ෙපොෙරොන්දුව. රණවිරුවන් සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමා 
ෙමොනවාද කියන්ෙන්?  

2010දී  "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ම" ඉදිරිපත් කරමින් 
ජනාධිපතිතුමා ෙමෙසේ පකාශ කර තිෙබනවා: 

"දිවි පිදූ සහ පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයකට පත් වූ සෑම රණවිරු පවුලකටම 
ඉඩමක ෙහෝ නිවසක අයිතිය සහතික කිරීම සඳහා ඉපෙලෝගම ඉදි කළ 
"රණ ජය පුර" නිවාස ව්යාපෘතිය ෙමන් ව්යාපෘති 15 ක් රණවිරුවන්ෙග් 
අවශ්යතාවට ගැළෙපන පරිදි දිවයිෙන් විවිධ පෙද්ශවල ඉදි කරමි. ඒ සඳහා 
අවශ්ය නවීන යටිතල පහසුකම් සැපයීමට රුපියල් ෙකෝටි 500 ක් 
ෙයොදවන්ෙනමි. නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා පර්චස් 10 ට ෙනොඅඩු ඉඩම් 
කැබල්ලක් ලබා ෙදන්ෙනමි.  

රණවිරුවන් සඳහා ඉඩම් ලබා දීෙම්දී දැනට අය ෙකෙරන තක්ෙසේරු 
වටිනාකෙමන් 10% ක් අය කිරීම ද අෙහෝසි කරමි.  

රජෙය් ඉඩම්වල අනවසර ෙලස ෙහෝ බලපත සහිත ඉඩම්වල 2010 
ජනවාරි මස 1 වැනිදා පදිංචි වී සිටි අයට එම අයිතිය නීත්යානුකූලව පවරා 
ෙදන්ෙනමි.  

රණවිරු ගම්මානවල පදිංචි වී සිටින ස්ථිර වාසස්ථානයක් හිමි අයට මූලික 
යටිතල පහසුකම් වන ජලය, විදුලිය, මාර්ග වැනි අවශ්යතා සලසා දීම 
සඳහා රජය මගින් කියාත්මක වන මග නැඟුම සහ ගම නැඟුම, ගාමීය 
විදුලි ව්යාපෘතිවලදී පමුඛතාව ලබා ෙදන්ෙනමි."  

ෙම් ෙමොනවාවත් ෙවලා නැහැ. මම රණ විරු ගම්මානෙයන් 
ඇසුවා. ෙම් වට්ෙටෝරුව දිගටම තිෙබනවා. ෙම් අය යුද්ධෙය් 
ජයගහණය අපට ලබා දුන්න මිනිස්සු ෙන්. ඔවුන්ෙග් ජීවිත නැති 
වුණා; ඔවුන්  ආබාධිත වුණා.  අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්?  හිනා 
ෙවවී ඉන්නවා. අඩුම ගණෙන් ෙම්ෙකන් ෙපොෙරොන්දු වුණු 
වැටුපවත් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ, ඇමතිතුමනි. අවුරුදු 55 
සපිරුණාම  විශාම වැටුප විධියට ඒෙකන් භාගයක් ෙදනවා. 
බලන්න, ඔබතුමන්ලා රණවිරුවන්ට දීලා තිෙබන නිවාස 
පමාණය. "විරු ගම්මාන" ගැන කියනවා. ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය, -   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, "විරු ගම්මාන" කියන්ෙන්, රණ 

විරුෙවකුෙග් නමින් හඳුන්වන නිසායි. එෙහම නැතුව ඒෙක් 
ෙගවල් ලබා ෙදන්ෙන් රණ විරුවන්ට ෙනොෙවයි. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒකත් නැහැ, එතෙකොට. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හරි. හරි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රණ විරුවන් ෙවනුෙවන් නිවාස හදන්ෙන් රණ විරු ෙසේවා 

අධිකාරිෙයන්. ඒක ෙකෙරනවා. ඔබතුමාට පැටෙලනවා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමනි. මට ලැබී තිෙබන වාර්තා 

අනුව පැටලිලා ෙනොෙවයි, ඒක දීලාත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කියන 
එක හරි. අපි දන්නවා. ඔබතුමන්ලාෙග් හිෙත් දුක අපි දන්නවා. ඒක 
කරලාත් නැහැ. රණ විරුෙවකුෙග් නම දමලායි තිෙබන්ෙන්. ඒත් 
ගණන කීයද?  සියලුම නිවාස පමාණය 301යි. හරි. ඒකත් අමතක 
කරන්න. ඔබතුමන්ලා රණ විරු ගම්මානවල හදපු ෙගවල් ටික 
අපට ෙපන්වන්න ෙකෝ. යුද හමුදාෙව් 25,000ක් මිය ගියා ෙන්. 
පුළුවන් නම් ඔබතුමා 5,000ක් ෙගනැල්ලා අපට ෙපන්වන්න ෙකෝ, 
"ෙමන්න අපි ගම්මානවල ෙගවල් ලබා දුන්න පමාණය" කියලා. 
මම පසු ගිය වතාෙව් දත්ත ෙගනැවිත් ෙපන්වූවා. ඔබතුමා අවුරුදු 
හතරටම ෙගවල් හාරසීය ගණනයි හදලා තිබුෙණ්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. බලන්න, 
ඔබතුමන්ලා ෙගවල් හදන පමාණය ගැන සියලු විස්තර ෙම්ෙක් 
තිෙබනවා ෙන්. "අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස ව්යාපෘතිය - නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය. ෙකොළඹ දිස්තික්කය තුළ ජීවත් ෙවන අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් සංඛ්යාව 70,000යි...." 2011 වර්ෂෙය්දීයි පටන් 
ගත්ෙත්. නිවාස පමාණය කීයද? 2,174යි හදලා තිෙබන්ෙන්. 
ලජ්ජයි ෙන්. 2,174යි. ඔබතුමන්ලා 2015 වර්ෂෙය්දී  අවසන් 
කරනවා කියලායි කියා තිෙබන්ෙන්. කීයද,  ෙකොෙළොන්නාෙව් නිම 
වුණු පමාණය? නිවාස 696යි  ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සියයට 
16යි  ඉවර කරලා තිෙබන්ෙන් 2014 සැප්තැම්බර් ෙවන ෙකොට.  
අලුත් මාවත, ෙකොළඹ 14 නිවාස ව්යාපෘතිෙය්, 2011 ඉඳලා 2014 
වනතුරු සියයට 8.4යි ඉවර කරලා තිෙබන්ෙන්. මාළිගාවත්ත 
නිවාස ව්යාපෘතිෙය් සියයට 19යි ඉවර කරලා තිෙබන්ෙන්. එන 
අවුරුද්ද වන විට ඉවර කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තාච්චිවත්ත 
නිවාස  ව්යාපෘතිෙය් ඔබතුමන්ලා සියයට 72ක් ඉවර කරලා 
තිෙබනවා.  එතැන  ෙගවල් සුළු පමාණයක් තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
හැරුණාම පදීපා මාවත, ෙකොළඹ හදලා තිෙබන්ෙන් නිවාස  266යි,  
සියයට 41යි. කාලිංග මාවත නිවාස ව්යාපෘතිෙය් සියයට 14යි; 
ෙකොළඹෙග් මාවත නිවාස ව්යාපෘතිෙය්  සියයට 10යි; මට්ටක්කුලිය 
නිවාස ව්යාපෘතිෙය්  සියයට 0යි. මට්ටක්කුලිය තවත් නිවාස 
ව්යාපෘතියක් තිෙබනවා, එහි  සියයට 11යි. ෙදමටෙගොඩ සියයට 
1යි; කිඹුලා ඇළ, මාදම්පිටිය නිවාස ව්යාපෘතිෙය් අවසන් කර 
තිෙබන්ෙන් සියයට 3යි. ඔරුෙගොඩවත්ත නිවාස ව්යාපෘතිෙය්  
සියයට 0යි.  

දැන් බලන්න, ඇමතිතුමනි, නිවාස සංඛ්යාව කීයද කියලා. ඉදි 
කිරීම් අවසන් නිවාස සංඛ්යාව 2,174යි,  ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තා 
අනුව. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ෙකදී ඔබතුමන්ලාට මුදලක් 
ලැෙබන්න ඕනෑ.  ෙම් ආණ්ඩුව ෙබොරුව කරන එක නවත්වන්න 
ඕනෑ. ජනතාව මුළා කරලා, ජනතාවෙග් ඇස්වලට වැලි ගහලා, 
ජනතාවෙග් පපුව අවුස්සලා වැඩ කරන එක නවත්වන්න ඕනෑ.  
චීනෙය් සබ්මැරීන් ෙගනැල්ලා නවත්වනවා ෙමෙහේ.  කියන්ෙන් 
ෙබොරු. ඔබතුමාට ෙපොඩ්ඩක් ෙහෝ සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්. 
අපට සන්ෙතෝෂ වන්න බැහැ. ඉදි කිරීම් ඉහළට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා සියයට 20ක් විතර. ඒකත් ඔබතුමාට ෙනොෙවයි, චීන 
ෙකොම්පැනිවලට.  

දැන් බලන්න ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. ඔබතුමා ෙම්වාට 
විරුද්ධයි ෙන්. මා දන්නවා ඔබතුමා විරුද්ධයි කියලා. අර මුහුද 
ෙගොඩ කරලා ඉදි කරන එෙක් ෙහක්ටයාර් 20ක් උන්ට 
සින්නක්කරයට දීලා තිෙබනවා. ඉතිරි ෙහක්ටයාර් 170 අවුරුදු 
සියයකට බදු දීලා.  ඔබතුමා පිළිගන්නවාෙන්?  අෙප් ෙම් අෙනක් 
ඇමතිතුමන්ලා නම් නිකම් ඉඳීවි. [බාධා කිරීම්] නිකම් ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහද? සියයට 8 ෙපොලියට ආපසු ෙගවන්න ෙවන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ෙබොරුවට ෙහෝ ෙකොෙහොම ද පිට රට- 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ෙද්ශෙපේමය ගැන කථා කරන 
ඇමතිවරු වශෙයන් කියන්න, පිට රට එවුන්ට පුළුවන්ද අෙප් රෙට් 
ෙම්වා හදන්න?  අෙප් රෙට් හදන්න බැහැ. චීනා වුණත් සුද්දා 
සුද්දාමයි. කහ පාට ෙවන්න පුළුවන්; උන් ෙකොට ෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි චීනාත් සුද්ෙදක්. ඌත් පිට රට ෙකෙනක්; විෙද්ශිකෙයක්. 
ෙද්ශෙදෝහීන්. ෙම් රෙට් ෙගොඩනැඟිලි ගහලා උන්ට දුන්නාම අපි 
ෙකොෙහොමද එෙහට යන්ෙන්? අපට චීන ෙකොඩියට ගරු කරන්න 
ෙවනවා ෙකොළඹින් එළියට බහින ෙකොට. දැන් බලන්න ඒවාෙය් 
ලස්සණක් තිෙබනවාද කියලා. අර ගාලු මුවෙදොර  මුහුද ෙපෙනන 
ටිකත් වහලා. ඒ ටිකත් දැන් වහෙගන යනවා. ඒ ටික ෙගොඩ කර 
ෙගන යනවා ගල් ටික කඩලා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් තිෙබන පරිසරය 
විනාශ කරනවා. ඒ කාලෙය් පරිසරය ගැන කථා කරපු 
ජනාධිපතිතුමා  ෙමොනවාද කරන්ෙන්? තමන්ෙග් business එකට 
ෙම්වා විනාශ කරනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය, 
හම්බන්ෙතොට වරාය, හම්බන්ෙතොට කීඩාංගණය - [බාධා කිරීම්] 
කීඩාංගණෙය් වියදම බිලියන 5.8යි. [බාධා කිරීම්] ෙමොනවාද 
කෙළේ? ෙකොෙහේද කිකට් ගහන්ෙන්? ගහන කිකට් එකක් නැහැ.   

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2010 - 2012 ඉදි කළ නිවාස 
සංඛ්යාව 2,210යි.  අඩුම ගාෙන් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වාෙග් 
හතළිස් ගුණයක මුදලක් ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාට ෙදන්න ඕනෑ.  
වැඩ කරන්න පුළුවන් ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක්. ෙද්ශපාලනික 
වශෙයන් ඔබතුමාත් එක්ක අපි ෙකොච්චර හැප්පුණත් ඔබතුමාට 
ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න පුළුවන් කියලා අපි පිළිගන්නවා. ඒ කාර්ය 
භාරය ෙම් ආණ්ඩුෙවන් කරන්ෙන් නැහැ. ඇයි කරන්ෙන් 
නැත්ෙත්? ෙමොකද, ඔබතුමාව ෙද්ශපාලනික වශෙයන් පාවිච්චි 
කරනවා ෙම් ආණ්ඩුව. ඔබතුමාට කථා කරන්න පුළුවන් නිසා 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කාට හරි ගහන්න ඕනෑ වුණාම ඒකට 
ඔබතුමාව පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි,  නිවාස හදන්න සල්ලි 
ෙදන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට බලු කූඩුව අස්සට දානවා. දාලා ෙපොඩි 
මස් කට්ටක් ෙදනවා, "කාපං, කාලා එළියට වෙරන්" කියලා. 
ඔබතුමාත් තරෙහන් ඉන්නවා. මා දන්නවා ඔබතුමා තරහින් ඉන්න 
බව.    [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Azwer. 
 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මස් කට්ට කිව්ව ගමන්ම අන්න, නැඟිට්ටා.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
කට හැකරයා 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කට වහෙගන ඉන්නවා. මම රීති පශ්නය-  [බාධා කිරීම්] 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා සභාව ෙනොමඟ යවනවා. 
රණ විරුවන්ට ෙකොයි තරම් ෙගවල් හදලා තිෙබනවා ද? ෙකොළඹ 
30,000කට වැඩිය හැදුවා. ෙමතුමායි  UDA එකයි තරෙගට ෙගවල් 
හදනවා. ෙම්- [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The Hon. Minister will reply to that. - [Interruption.] 

You proceed with your speech, Hon. Sujeewa 
Senasinghe. 
  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න, මස් කට්ට කිව්ව 

ගමන්ම කවුද නැඟිට්ෙට් කියලා.  එතුමා ෙම් සභාෙව් නැඟිටින හැම 
ෙවලාවකටම රුපියල් 100ක් ෙදනවා ජනාධිපතිතුමා. 

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

දවසට රුපියල් 500ක් විතර එකතු කර ගන්නවා. කමක් නැහැ.  
මන්තීවරු එෙහම කීයක් හරි හම්බ කර ගන්න ඕනෑ.   [බාධා 
කිරීම්]  දැන් බලන්න, වැසිකිළි නැති නිවාස තිෙබනවා 80,000කට 
වැඩිය. ෙකොළඹ ෙමොනවද ෙදන්ෙන්? ෙකොළඹ නිවාසවල පමාණය 
වර්ග අඩි 300යි. ඇමතිවරුන්ෙග් කක්කුස්සි වර්ග අඩි 1,000ට 
වැඩිය ෙලොකුයි. වර්ග අඩි 300යි, ෙකොළඹ ෙගවල්වල පමාණය. 
ඔබතුමන්ලා දැක්කා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඔබතුමාට ෙදන්න ඕනෑ.  [බාධා 
කිරීම්] ඒක කරන්ෙන්   UDA එෙකන්.  ඇයි, ඔබතුමාට ඒවා 
කරන්න ෙදන්න බැරි?   [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී 
උත්තර ෙදන්න.   මට  තිෙබන්ෙන් විනාඩි 7යි.  ෙකොළඹ නිවාසවල 
පමාණය වැඩිම වුෙණොත් වර්ග අඩි 350යි. බලන්න, ෙපේමදාස 
මහත්මයා හදාපු ෙගවල්.  අඩුම ගාෙන් පර්චස් ෙදකක්  දුන්නා.  
[බාධා කිරීම්] ෙමතුමා ෙමෙහම තමයි කෑ ගැහුෙව් 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ කාලෙය්. "පල් ෙහොරා, යකා, ෙගොඩයා, 
මඩයා" කියලා කෑ ගැහුෙව්. අදත් එතුමා ඒ කාර්ය භාරයම 
කරනවා. කමක් නැහැ.  ජනවාරි මාසෙය් අපි බලයට එනෙකොටත් 
ෙමතුමා ඒක කරාවි. [බාධා කිරීම්]  අපි කියනවා, ෙම් රටට ෙම් 
අපරාධය කරන්න එපා කියලා. ෙමතුමාට හදන්න පුළුවන්ද, බැරිද 
කියලා ෙහෝ බලන්න ෙමතුමාට ඒවා භාර ෙදන්න ඕනෑ.  දැන් 

එතුමාට ෙදන්ෙන් ෙමොනවාද? එතුමාට ෙදන්ෙන් තීන්ත.  එතුමා 
"තීන්ත ඇමති" විධියට පත් කරන්න ඕනෑ. ෙමතුමාට තීන්ත 
ෙදන්ෙන් ෙමොකද? ආණ්ඩුව ෙමතුමාට අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ෙනොෙදන්ෙන් ෙමතුමා වැඩක් කරාවි කියලායි. ෙදන ටික 
තමන්ෙග් ෙගෝල බාලයින්ට ෙදනවා. ෙම් ඇමතිවරුන්ට ෙමොකවත් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි රෙට් යථා තත්ත්වය. ෙම්ක තමයි 
අපට මන්තීවරුන් කියන්ෙන්. නමුත් ෙමතැනට ආවාම එෙහම 
කියන්න බැහැ. ෙමතැනට ඇවිල්ලා එෙහම කිව්ෙවොත් කැෙපනවා. 
එළිෙය්දී ෙමතුමන්ලාෙග් මුහුණු ටික දැක්ෙකොත් ෙපෙනනවා 
ෙකොච්චර අමාරුෙවන්ද, ෙකොච්චර තරහකින්ද ඉන්ෙන් කියලා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙනොෙවයි 
කියන්ෙන්. එෙහම කථා කරපු අය අපි දැන් ෙපන්නන්නම්. 
ෙමන්න අහගන්න විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා කියන ෙද්. එතුමා 
ෙමොනවා කළත් ඉඳලා හිටලා ඇදලා අරිනවා; කියන්න ඕනෑ 
ෙවලාවට කියලා අරිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ඒ 
හැකියාව අපි අගය කරනවා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔළුව අතගාලා ෙටොක්කක් අනිනවා.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
2014 මැයි මස 04වැනි දා "ලංකාදීප" පත්තෙර්ට ෙමතුමා 

ෙමන්න ෙමෙහම කියනවා: 

"....කවුරුහරි හිතාෙගන ඉන්නවා නම් ෙම් ෙදන්න තුන් ෙදනාටම පුළුවන් 
කියලා ෙම් ඔක්ෙකොම කරන්න ඒක සම්පූර්ණ මිථ්යාවක්."  

ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. අපි ෙනොෙවයි ෙම් 
කියන්ෙන්. එතුමා ෙමෙහමත් කියනවා: 

"ෙම්ක සාමූහික ව්යායාමයක් බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්ක ෙදතුන් 
ෙදෙනකුෙග් කියාවලියක් බවට පත්ෙවලා වැඩක් නෑ.  

පශ්නය:- ඔය ඔබ කියන ෙදතුන් ෙදනා කවුද?  

පිළිතුර:- ඕක හඳුනා ගන්න බැරිද? ෙම් රෙට් කවුරුත් හඳුනනවා. ෙදතුන් 
ෙදනා කියන්ෙන් කවුද කියලා. ෙපොඩි ළමයිනුත් දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා 
ෙදතුන් ෙදෙනකුෙග් පාලනයකට ෙම්ක ෙගොඩගන්න බෑ."  

ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම්ක සත්යයක්. ෙම්ක තමයි 
පාෙයෝගික සත්ය. අපි ඊර්ෂ්යා නැහැ. මුදල් ෙබදලා ෙදන්න ඕනෑ. 
රෙට් පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් ඒකයි. ෙම් ගරු ඇමතිතුමාටත් 
අය වැෙයන් ෙවන් කරලා ෙදන්න තිබුණා දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4ක, සියයට 5ක වාෙග් පමාණයක්. අඩුම 
ගණෙන් රුපියල් බිලියන 80ක්, රුපියල් බිලියන 100ක්වත් දීලා 
ෙමතුමා කරන වැඩ බලන්න තිබුණා. එෙහමත් දීලා වැඩ බැරි නම්, 
වැඩ ෙනොකළා නම් අපි කියන්නම්, "ඔබතුමාෙග් වැඩ 
බංෙකොෙලොත්. ඔබතුමා මහ ෙබොරුකාරෙයක්" කියලා. නමුත් අපට 
දැන් එෙහම කියන්න බැහැ. ෙමොකද,ඔබතුමාට සල්ලි දීලා නැහැ. 
ඔබතුමා ඒ පකාශය හදවතින් කියන්ෙන්. ඔබතුමා තවදුරටත් 
ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"යුද්ධය ජයගහණය කෙළේත් සාමූහික කියාදාමයකින්. අද 
කළමනාකරණය බිංදුවයි. උදාහරණයක් හැටියට විරුද්ධ පක්ෂය තුළ 
ඉදිරිෙය් එන ජනාධිපතිවරණය ගැන කතිකාවක් තිෙයනවා. අපි හිතාෙගන 
ඉන්නවා නම් ෙල්සිෙයන් හැම ඡන්ෙදම දිනන්න පුළුවන් කියලා එෙහම 
තක්ෙසේරු කරන එක වැරදියි. බඹෙර් හැමදාම වැල්ෙල් කැරෙකයි කියලා 
කාටවත් කියන්න බෑ..."  

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව හරියටම හරි. අපි දිනන්න 
පුළුවන්; ඔබතුමන්ලාත් දිනන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇමතිතුමනි, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔබතුමා ෙම් පණිවුඩය ෙදන්න ආණ්ඩුවට. ඔබතුමා ෙම් කියන 
කථාව ගිහිල්ලා ෙකළින් කියන්න. ඕනෑම දරුෙවකුට කියන්න 
පුළුවන් කියා කියන්න එපා. ඔබතුමා කියන්න කවුද ෙම් 
ෙදතුන්ෙදනා කියලා. එෙහම ෙදතුන්ෙදනකුට රටවල් පාලනය 
කරන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි දක්ෂ ඇමතිවරු ඉන්නවා; දක්ෂ මන්තීවරු 
ඉන්නවා. ඒ අයට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමතුමාත් එළිෙය්දී බණිනවා. ෙමතුමා පාවිච්චි කරන්ෙන් 
විවාදවලට විතරයි. [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමා අෙප් මන්තීවරුන් 
එක්ක එළිෙය්දී බණිනවා, මස් කට්ට ෙදනවා - [බාධා කිරීමක්] මස් 
කට්ටක්වත් ෙනොෙවයි, මස් සුවඳ ගහන රිජිෙෆෝම් එකක් දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමතුමාට. මස ්කට්ටක් දීලාත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔය ඇමතිතුමන්ලා නම් හම්බ කරන හින්දා ගාණක් නැහැ. ඉඳලා 
හිටලා නැ ෙඟනහිරට ගිහිල්ලා හම්බ කරනවා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Lalith Dissanayake.  
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා විමල් වීරවංශ 

ඇමතිතුමාට එක එක ඒවා කියනවා. නමුත් එතුමා රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ෙතෝරපු 20 ෙදනා තුළවත් නැහැ. ඒ 20 
ෙදනාටවත් ෙත්රුෙණ් නැහැ ෙන් ඔබතුමා?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point of Order.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එය පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීම්] එය පිළිගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පක්ෂෙය් තනතුරක් ෙනොදුන්නා 
නම් අපි බණින්ෙන් නැහැ. ෙම්ක පක්ෂෙය් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක රෙට් කැබිනට්ටුව. රෙට් කැබිනට්ටුවට තමන්ෙග් 
ෙහංචයියලා දමන්න බැහැ. පක්ෂයට එෙහම පුළුවන්. පක්ෂයට 
තමන්ට ඕනෑ ෙද් කරන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාත් 
පිළිගන්නවා, කැබිනට්ටුවට ඔය මගඩි කරන්න බැහැ කියලා. 
පක්ෂෙය් ඕනෑ ෙදයක් කරගන්න. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා 
නැත්නම් නාමල් රාජපක්ෂ මහත්මයා හරි දාගන්න පක්ෂෙය් 
ෙල්කම්, සභාපති හැටියට. ඕනෑ ෙදයක් කරගන්න. අපට පශ්නයක් 
නැහැ. හැබැයි රෙට් කැබිනට්ටුවට එෙහම කරන්න එපා. රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා බලයට ආවාම රෙට් කැබිනට්ටුව තමන්ෙග් 
සෙහෝදරයා දැම්ෙම් නැහැ; තමන්ෙග් දරුෙවො දැම්ෙම් නැහැ. 
ෙපේමදාස මහත්මයා කැබිනට්ටුවට තමන්ෙග් දරුෙවො දැම්ෙම් 
නැහැ. සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයාට වයස අවුරුදු 26යි, ෙපේමදාස 
මහත්මයා මිය යන ෙකොට. නමුත් එතුමාව ෙගනාවාද 
ෙද්ශපාලනයට? ෙගනාෙව් නැහැ. ෙමොකද, එෙහම ෙගෙනන එෙක් 

සදාචාරයක් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ෙමහි වැඩ කරන්න පුළුවන් ඇමතිවරු ඉන්නවා. ෙම් 
කෙඩ් යන අය ෙනොෙවයි. වැඩ කරන්න පුළුවන් ටිකෙදෙනක් 
ඉන්නවා. වැඩ කරන්න පුළුවන් ඒ උදවියට මුදල් ලබා දීලා ෙම් 
විනාශය නතර කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
රුපියල් බිලියන 4,500ක් ව්යාපෘතිවලට ෙවන් කරනවා. සියයට 
25ක් ඒවාෙයන් ගහනවා. කිසිම ලාභයක්, පතිලාභයක්, විෙද්ශ 
විනිමයක් ෙම් රටට එන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශ තාක්ෂණය එන්ෙන් 
නැහැ. රැකියා නිෂ්පාදනයක් නැහැ. රුපියල් බිලියන 4,500ටම 
රැකියා 400 ගණනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්වාට ෙනොෙවයි සංවර්ධනය 
කියලා කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. තමන් ට කන්න 
තමන් වගා කරගන්නවා වාෙග් වැඩක් ෙම්. ෙපොඩි පිරිසකට කන්න 
ෙම් රෙට් වගා කරගන්නවා වාෙග් වැඩක් ෙම්. අහිංසක ජනතාවට 
නැහැ. හමුදාෙව් 25,000ක් මිය ගිහිල්ලා; 29,000ක් අබ්බගාත 
ෙවලා. අපට අත් කර දුන් සාමය අද එක පිරිසක් තමන්ෙග් 
ඔෙඩොක්කුෙව් දාෙගන කනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙගවල් පශ්නය 
සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමන්ලාට ඉදිරි අනාගතෙය් උත්තර ෙදන්න 
ෙවනවා. ෙමතුමාට උත්තර ෙදන්න සිදු ෙනොවුණත් ෙම් ආණ්ඩුවට 
උත්තර ෙදන්න ෙවනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට කවදා හරි 
කියන්න ෙවනවා, "අපට ෙගවල් හදන්න බැරි වුණා, ඒක සිදු 
වුෙණ් ෙමන්න ෙම් ෙහේතුව හින්දා" කියලා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් ඇමතිතුමාට පුළුවන්ද බැරිද කියලා හරි බලන්න 
මුදල් ෙවන් කර ෙදන්න කියලා. විෙශේෂෙයන් ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දක්ෂෙයක්. එතුමන්ලාට 
පුළුවන්ද බැරිද කියලා හරි බලන්න අඩුම ගණෙන් රුපියල් 
බිලියන 80ක්, රුපියල් බිලියන 90ක් ෙදන්න ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙගවල් හදන්න. අන්න එෙහමයි අෙප් ආසියාෙව් ආශ්චර්ය. 
තමන්ෙග් පවුලට විතරක් හඳ පෑයුවාට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය 
කියන්න බැහැ.  රෙට් අනික් අයෙග් ෙගවල්වලටත් හඳ පායන්න 
ඕනෑ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් විනාශය, ෙම් 
දූෂණය නතර කරන්න කියා  අපි ඉල්ලා සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ජනාධිපතිතුමා තරුණ අවධිෙය් ෙම්වාට විරුද්ධව කථා කරපු 
පුද්ගලෙයක්.  අපි ෙම් කරුණු එතුමාෙග් අවධානයට  ෙයොමු 
කරනවා.  දූෂණය ඇති කර, යහපාලනය නැති කර, 
පජාතන්තවාදය නැති කර, අඩුම ගණෙන් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙගදරක් හදලා ෙදන්න බැරි ෙම් ආණ්ඩුව 
අනිවාර්යෙයන්ම ජනවාරි මාසය ෙවනෙකොට අපි ෙගදර අරින්න 
ඕනෑ කියනවා. [බාධා කිරීම්] ඔවුන්ට ඉදිරි අනාගතෙය්දි ෙගවල් 
ටික හදලා ෙදන්න. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. [බාධා කිරීම්] 

 
[අ.භා. 4.42] 
 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා (නැවත පදිංචි කිරීෙම්  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான் - மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர்) 
(The Hon. Gunaratne Weerakoon - Minister of 
Resettlement)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් රජෙය් ඉතාම වැදගත් 

අමාත්යාංශයක් වන ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 
පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ කථා කරන්නට ලැබීම 
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  ෙම් අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලාත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අෙප් මන්තීතුමන්ලාත් අදහස් 
රාශියක් දැක්වුවා.  ඒ වාෙග්ම ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා 
එතුමාෙග් කථාව අවසාන කරමින් කිව්ව වාක්ය කිහිපයට නම් 
පිළිතුරක් ෙදන්නට ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ඉදිරිෙය්දී ජනාධිපතිවරණය එනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලත්, අපිත් 
ඒක දන්නවා.  අෙප් අෙප්ක්ෂකයා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එතුමා -[බාධා කිරීමක්] 
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ  මහතා] 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙකොෙහොමත් ෙවන කාටවත් ඉල්ලන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

එතුමා විතරයි ෙන් ඉල්ලන්ෙන්. 

 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
නැහැ. එතුමා තමයි අෙප් නායකයා. එතුමා අෙප් 

අෙප්ක්ෂකයා. ඔබතුමා ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?  
ඔබතුමන්ලාටෙන් අෙප්ක්ෂකෙයක් නැත්ෙත්. අපට 
අෙප්ක්ෂකෙයක් සිටිනවා. පැහැදිලි ෙලසම ඊළඟ 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විශාල         
වැඩි ඡන්ද සංඛ්යාවකින් ජයගහණය කර තුන් වැනි වතාවටත් 
ජනාධිපති ෙවනවා. ඔබතුමා දැන් ඒක ලියා ගන්න. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීම්] අෙප් රෙට් නිවාස පතිපත්තිය 
පිළිබඳව - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමා අහගන්නෙකෝ, ඔබතුමන්ලාෙග් අෙප්ක්ෂකයා 

කරු නම් අෙප් අෙප්ක්ෂකයා පබා. 

 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් නිවාස පිළිබඳව 

විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු වුෙණ් සමඟි ෙපරමුණු රජෙය් නිවාස 
අමාත්ය ගරු පීටර් ෙක්නමන් අමාත්යතුමාෙග් කාලෙය්දී.  ගාමීය 
පෙද්ශ ෙනොව ෙකොළඹ නගරෙය් කුලී නිවැසියන් පිළිබඳව 
කල්පනා කර එතුමා ඒ පතිපත්තිය ෙගනැවිත් නිවාස පිළිබඳව 
මූලික අවධානය ෙයොමු කළා.  එදා ඉඳලා ෙම් රෙට් පත් වුණු 
සියලුම රජයන්ට නිවාස ෙගොඩනැගීම පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් 
ෙයොමු කරන්නට සිදු වුණා.  ඒ මන්ද, මිනිස ් පවුලක මූලික 
අවශ්යතාවය වන කෑම බීම, ඇදුම් පැළදුම් වාෙග්ම තමන්ට ජීවත් 
ෙවන්න නිවාසයක මූලික අවශ්යතාවයක් තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම, 
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලය තුළ නිවාස ෙගොඩනැඟීම 
පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළා.  නමුත් අපට මතකයි 
එතුමාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ඒ කාලෙය් නිවාස ලක්ෂය, නිවාස 
දසලක්ෂය, නිවාස පහෙළොස්ලක්ෂය වාෙග් සංඛ්යාත්මකව ඉහළ 
ඉලක්කවලට ගියා.  නමුත් පාෙයෝගිකව ඒ ඉලක්ක සපුරා ගන්න 
බැරි වුණා. එෙහම ඉලක්ක සපුරා ගත්තා නම්, අද ෙම් රෙට් නිවාස 
පශ්නයක් තිෙබන්නට බැහැ.  ෙකෝටි ෙදකක ජනගහනය සඳහා 
නිවාස පහෙළොස්ලක්ෂයක් එදා හැදුවා නම්, ෙම් පශ්නය අද ඉතිරි 
ෙවන්න බැහැ.  ඒ නිසා එතුමාෙග් කාලය තුළ  ඉදිරිපත් කරපු 
සංඛ්යා ෙල්ඛනවල පශ්නයක් තිෙබනවා.  අපි දන්නවා,  නිවාස 
ෙයෝජනා කම ඇති කර අෙප් පෙද්ශවල ෙගවල් හැදූ බව. ඒවාෙය් 
ෙදොර ජෙන්ලයක් හැදුවත් නිවාසයක් හැටියට ගණන් ගත්ත තැන් 
තිෙබනවා.  ඒක තමයි පාෙයෝගිකව ඇත්ත කතාව.  

එදා නිවාස පිළිබඳව උනන්දුව වැඩිකමටද මම දන්ෙන් නැහැ, 
ඒ වාෙග් ෙපොඩි වැඩක් කළත් අර ෙගොඩටම තමයි වැටුෙණ්.  
ඇඹිලිපිටිෙය් "ගම් උදාව" තිෙබනෙකොට මුළු හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ඉඳලා පටන් ගත්තාම ඇඹිලිපිටියට යන පාෙර් 
තිෙබන වහලක ෙසවිලි තහඩුවක් ගැහුවත් ඒක නිවාසයක් හැටියට 
ගණන් ගත්තා.  එතුමාෙග් කාලෙය් නිවාස සංවර්ධනය කෙළේ 
එෙහමයි.  අද  වන විට අෙප් රජෙය් ෙමම වැදගත් අමාත්යාංශය 
විමල් වීරවංශ ගරු ඇමතිතුමාටත්, ලසන්ත අලගියවන්න 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත්  බාරදීලා තිෙබනවා.   

නිවාස අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකු හැටියට මමත් 
වසරක කාලයක් කටයුතු කළා. ඒ කාලයට වඩා අද වන විට ෙම් 
අමාත්යාංශය ඉදිරි පිම්මක් පැනලා තිෙබන බව; ඉදිරියට ගිහින් 
තිෙබන බව මට තිෙබන අත් දැකීම් අනුව මා විශ්වාස කරනවා. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙනොමඳ සහාෙයන් නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය සමඟ එකතු ෙවලා සාමූහික ව්යායාමයක් හැටියට 
නාගරික නිවාස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නාගරික ජනාවාස 
සංවර්ධනය පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර විශාල ඉදිරි 
පිම්මකට යන්න අෙප් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාට පුළුවන්කම 
ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා.  

තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය නිසා ෙම් රෙට් උතුරු හා 
නැ ෙඟනහිර පළාත්වල නිවාස මුළුමනින්ම විනාශ වුණා. උතුරට 
ගියාම එක නිවාසයක්වත් දකින්න තිබුෙණ් නැහැ. යුද්ධෙය් 
පතිඵල විධියටයි ෙමෙහම වුෙණ්. මීට ෙපරාතුව ෙම් රෙට් තිබුණු 
සියලුම ආණ්ඩු යුද්ධය ඇති වීමට  වග කිව යුතුයි. ඒ නිසා ෙමහි 
වගකීම සියලු ෙදනාම භාර ගන්න ඕනෑ.  

උතුෙර් දිස්තික්ක පහ පමණක් ගත්තාම ඒ දිස්තික්කවල 
නිවාස හදලා ඒ ජනතාව පදිංචි කරවීම සම්බන්ධෙයන් නැවත 
පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යවරයා ෙලස අද මට විශාල අභිෙයෝගයක් 
තිෙබනවා. ෙසට්ටිකුලම් පෙද්ශෙය් කඳවුරුවල අවුරුදු තුන 
හමාරක් වාෙග් කාලයක් තිස්ෙසේ 350,000ක් පමණ ජීවත් වුණා. 
එතැන පවුල් 80,000ක් පමණ සිටියා. ඒ පවුල් 80,000 දැනට 
තාවකාලික, අර්ධ ස්ථිර සහ ස්ථිර නිවාස 80,000ක් හදලා උතුරු 
පෙද්ශෙය් පදිංචි කරවන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා.  අන්න ඒ 
කාරණය තමයි ෙම් සභාෙව් කථා කළ විපක්ෂෙය් 
මන්තීතුමන්ලාට උතුරු පෙද්ශෙය් නිවාස පිළිබඳව කියන්න 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ඒ නිවාස 80,000 තුළ තාවකාලික, අර්ධ 
ස්ථිර සහ සථ්ිර නිවාස තිෙබන බව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

"ඉන්දියානු නිවාස ව්යාපෘතිය" කියන්ෙන් අෙප් රටට ලැබුණු 
වැදගත් ව්යාපෘතියක්. ෙම් යටෙත් උතුරු පළාතට නිවාස 
39,000ක්ද, නැ ෙඟනහිර පළාතට නිවාස 6,000ක්ද ඒ වාෙග්ම 
වතුකරයට නිවාස 6,000ක්ද ලැබුණා. ෙම් විධියට ඒ ඉන්දියානු 
නිවාස ව්යාපෘතිෙය් නිවාස 50,000ක් ෙබදී ගිහින් තිෙබනවා; ෙවන් 
කර තිෙබනවා. එයින් නිවාස 30,000ක වැඩ ෙම් වන විට අවසන් 
කර ඒ පවුල්වලට භාර දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිකිරීම්, 
ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශයත්, 
නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යාංශයත් එකතු ෙවලා ව්යාපෘති 
ගණනාවක් කියාත්මක කළා. අෙප් අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් 
ලක්ෂයක ආධාරයක් ෙදනෙකොට ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක 
ණය මුදලක් ලබා දීලා ව්යාපෘති විශාල පමාණයක් අපි කියාත්මක 
කළා.  

නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්යාංශය පමණක් මූලික ෙවලා           
හදපු නිවාස ව්යාපෘති බැලුෙවොත් ෙකොම්බාවිල් පෙද්ශෙය්ත්, 
පුදුකුඩිඉරුප්පු පෙද්ශෙය්ත් අර්ධ ස්ථිර නිවාස 208ක් අපි හැදුවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙක්පාපිලම් පෙද්ශෙය් ස්ථිර නිවාස 80ක නිවාස ෙයෝජනා 
කමයක් අපි කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග්ම තවත් වැදගත් 
ව්යාපෘතියක් තමයි, වැලිඔය නිවාස ව්යාපෘතිය. විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාත්, මමත් මුල්ගල් තබා වැලිඔය නිවාස ව්යාපෘතිය 
ආරම්භ කර දැන් එහි නිවාස 856ක වැඩ අවසාන කර තිෙබනවා.  
ඉන් නිවාස 500ක් අපි භාර දුන්නා. තව නිවාස 356ක් විවෘත 
කරන්න තිෙබනවා. ඒ වැලිඔය, කළ්යාණපුර, විල්පනාකුලම 
කියන පෙද්ශවල. වැලිඔය පෙද්ශය කියන්ෙන් තස්තවාදය නිසා 
මුළුමනින්ම විනාශ වුණු පෙද්ශයක්. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව නැවත 
පදිංචි කරවන්න නිවාස 896ක් හදනවා කියන්ෙන් ෙල්සි ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ ව්යාපෘතිෙය් එක් නිවාසයකට අපි රුපියල් ලක්ෂ 3 
ගණෙන් ෙවන් කළා. ඒ සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  අපට මුදල් 
ලබා දුන්නා. අපි යුද හමුදාෙව් ශම දායකත්වෙයන් ඒ නිවාස ඉදි 
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කරනවා. අද වැලිඔය පෙද්ශයට ගියාම බලාගන්න පුළුවන්, එක 
කලාපයක් තුළ නිවාස 856ක් තිෙබනවා. ඒ ව්යාපෘතිය ඉතාම 
වැදගත් ව්යාපෘතියක් වුණා. ඒ පෙද්ශෙය් නිවාසවලට විදුලිබලය 
සැපයීම අපි කෙළේ නැතත්, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් ඒ 
කටයුතු කළා. මීට අමතරව අපි තිකුණාමලෙය්, සාම්පූර්වල නිවාස 
566ක් හදලා ඒවාෙය් ඒ පවුල් පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු අවසන් කර 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, වැව් අමුණු ඉදි 
කිරීමත් "උතුරු වසන්තය" වැඩසටහන යටෙත් ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ අමාත්යතුමාෙග් ආර්ථීක සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් සිදු 
කළා. ඒ පෙද්ශෙය් අප ෙම් කිසිම ෙදයක් ෙනොකළ විධියට තමයි 
විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා 
ෙම් සංඛ්යා  ෙල්ඛන කියවලා බලන්න. මම එතුමන්ලාට ආරාධනා 
කරනවා, ෙම් පෙද්ශවලට එන්න කියලා.  සුජිව ෙසේනසිංහ 
මන්තීතුමනි, අලුතින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු නලින් බණ්ඩාර 
ජයමහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා එන්න උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වලට. ඔබතුමන්ලා වවුනියාව දිස්තික්කෙය් වැලිඔය 
පෙද්ශයට ගිහින් බලන්න, අපි ෙගවල් හදපු හැටි. ෙම් ෙකොළඹට 
ඒවා ෙප්න්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ ඉඳෙගන කෑ ගහන්න පුළුවන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් වැලිඔය, 
කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව්, වවුනියා, මන්නාරම, යාපනය වැනි 
පෙද්ශවලට ඔබතුමන්ලා අද වනතුරු අඩියක් තියලා නැහැ. 
ෙමතැන නිකම් ඇවිත් කථා කරනවා. මම එතුමන්ලාට මතක් කර 
ෙදන්න ඕනෑ, ෙම්වා තමයි අප ලබා ගත්ත ජයගහණ කියලා.  

ෙම් රටට සාමය උදා කළාට පසුව අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජෙය් ඇමතිවරු හැටියට අප දිවා රෑ 
ෙනොබලා,  ෙවෙහස ෙනොබලා උතුරු, නැ ෙඟනහිර පළාත්වලට 
ගිහින් වැඩ කළා. ඒවාෙය් පතිඵල අද දකින්න තිෙබනවා. අද 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ෙව්වා ජිනීවා සමුළුෙව් ෙව්වා 
නැවත පදිංචි කිරීම් පිළිබඳව, උතුරු නැ ෙඟනහිර නිවාස ඉදි කිරීම 
පිළිබඳව වැඩි පශ්න මතු වන්ෙන් නැහැ. අද ඒ අයත් පිළිගන්නවා 
සියයට 80ක්, 90ක් නිවාස හදලා නැවත පදිංචි කිරීම් අප සාර්ථකව 
ඉෂ්ට කර තිෙබන බව.  

මම කලින් කිව්ව නිවාස ව්යාපෘතිෙය් නිවාස 550ක් හදා 
තිෙබනවා. අෙප් ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා තමයි එම නිවාස 
ව්යාපෘතියට මුල්ගල් තියලා ආරම්භ කරලා, එය අවසන් කෙළේ. 
ගරු විමල් වීරවංශ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා රුපියල් ලක්ෂ 2ක් 
දුන්නා; අප ලක්ෂයක් දුන්නා. එතැන නිවාස 550ක්. මට මතක 
හැටියට අරියනගර් පෙද්ශෙය් ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි?  

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

 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
ඔව්, අරියනගර්. පාර අද්දර නිවාස ව්යාපෘතිය. ඉතාම ෙහොඳ 

නිවාස 550ක් හදලා අවසන් කරලා, ඒ ජනතාවට භාර දීලා 
තිෙබනවා. 

නිවාස කිව්වාම නිවාස අමාත්යාංශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
අප ෙවනත් ආයතනත් පාවිච්චි කරලා නිවාස හදලා තිෙබනවා. 
ඒවාත් ෙම් ෙගොඩට එකතු වන්න ඕනෑ.  

 අෙප් කරුණාජීව මැතිතුමා මහජන බැංකුෙව් හිටපු 
සභාපතිවරෙයක්. එතුමා අෙප්  අමාත්යාංශයට 2010 අවුරුද්ෙද් 
ෙලොකු තෑග්ගක් දුන්නා. මහජන බැංකුෙව් ෙසේවක 
මහත්වරුන්ෙගන් එකතු වූ මුදල්වලින්  මන්නාරම අනුරාධපුර 
පාෙර්, මඩු පෙද්ශෙය් අප ඉතාම ෙහොඳ නිවාස හදලා දුන්නා. 
මහජන බැංකුෙව් ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන්ෙග් දායකත්වෙයන් ඒ 
සල්ලි දුන්ෙන්. අද ගිහින් බලන්න, මන්නාරම පාෙර්. ෙර්ල් පාර ඒ 
හරියටම ගිහින් තිෙබනවා. මඩු පල්ලියට හැෙරන තැන. ඒ  
පෙද්ශෙය් ඉතාම ෙහොඳ නිවාස 56ක් හදලා තිෙබනවා. ෙවන 
පෙද්ශයක හැදුවා නම් ෙම් එක නිවසක් ලක්ෂ 10කින්වත් හදන්න 
බැහැ. එතැන නිවාස 56ක් හදලා තිෙබනවා. ඒ නිවාසවල සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු ෙදනාම පදිංචි ෙවලා ඉන්නවා. ෙම්වා තමයි 
අප ලබා ගත්ත ජයගහණ.  

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කීප ෙදෙනක් කිව්වා, වතුකරය 
සඳහා අවධානය ෙයොමු කරලා නැහැ කියලා. ෙම් වන විට 
වතුකරෙය් නුවරඑළිය, බදුල්ල වැනි දිස්තික්කවල නාය යෑෙම් 
පවණතාවක් දකින්න ලැෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල හල්දුම්මුල්ල 
පෙද්ශෙය්ත් නාය යෑමක් වුණා. අපත් ගියා එය බලන්න. අප ඒ 
මිනිසුන්ට උදවු කළා. ඒ නිවාස හදන්න දැන් ඉඩම් ෙතෝරාෙගන 
තිෙබනවා. ඒ සැලැසුම් හදාෙගන, යුද හමුදාවත් රජය සමඟ එකතු 
ෙවලා දැන් ඒ කටයුතු කරෙගන යනවා. හැබැයි, ඉක්මනට 
ෙනොෙවයි. ඉක්මනට නිවාස හදන්න බැහැ.  සුනාමි ව්යසනය ආපු 
ෙවලාෙව් අප ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් නිවාස හැදුවා. නමුත්, අද ඒ 
නිවාසවල ඉන්න බැහැ. සතිෙයන් ෙදෙකන් ෙගවල් හැදුවාම ඒවා 
සවිශක්තිෙයන් අඩුයි. සුනාමිය නිසා හදපු මුහුදු තීරෙය් තිෙබන 
නිවාසවල දැන් පදිංචිෙවලා ඉන්න බැහැ. නිවසක් හදනවා කියන 
එක බිස්කට් එකක් කනවා වා ෙග් කරන්න බැහැ. ඉඩම හරියට 
ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ. අෙප් ඇමතිතුමාෙග් ෙමෙහයවීම යටෙත් 
ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් වන විට නගර 
නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙගන් සමන්විත කණ්ඩායම් ෙදකක් නුවරඑළිය 
සහ බදුල්ල දිසත්ික්කවලට යවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා ඉඩම් 
ෙසොයා ෙගන, ජනාවාස සැලසුමක් හදලා, ඒ අවතැන් වූ පවුල් 
සඳහා නිවාස සකස ් කිරීෙම් කටයුතු දැන් දිස්තික් ෙල්කම්වරු 
හරහා කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් කටයුතු එක්වරම කරන්නට බැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් අවසන් කරන්න ඇමතිතුමා.  

 
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான்)   
(The Hon. Gunaratne Weerakoon) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව ගැන 
වචනයක් කථා කරන්නට ඕනෑ. රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව බිහි 
කෙළේ  අෙප් රජයයි. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙග් 
සමෙය් කුලසිංහ කියන ෙශේෂ්ඨ විද්වතා මුල් කර ෙගන තමයි ෙම් 
සංස්ථාව හැදුෙව්. ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව කමකට නැති, වැඩකට 
නැති ආයතනයක් හැටියට ෙම් රෙට් සලකා තිබුණා. නමුත් මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි හා මඟ ෙපන්වීම අනුව ගරු විමල් 
වීරවංශ ඇමතිතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් මූලික ෙවලා ශී 
ලංකා ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව ෙම් රෙට් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ඉහළම 
රාජ්ය ආයතනය බවට පත් කරලා තිබීම පිළිබඳව. ෙමහි මූල්ය 
පගතිය, මුළු පිරිවැටුම 2011 දී  රුපියල් මිලියන 5,473යි. 2014  
වන විට එය රුපියල් මිලියන 10,000 දක්වා ඉහළට ගිහින් 
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තිෙබනවා. ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන පවර්ධනය පිළිබඳව ඒක  
සත්ය කාරණයක්.  විපක්ෂෙය්  කෑ ගහන  මන්තීවරුන්ට මම 
ආරාධනා කරනවා, රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට යන්න කියලා.              
ශී ලංකා ඉංජිෙන්රු සංස්ථා පරිශයට යන්න. අද එය  විශාල 
ෙගොඩනැඟිලි හදන්න අවශ්ය සැලසුම්, ඒ වාෙග්ම උපෙද්ශන 
ෙසේවා, ඒ වාෙග්ම ඉංජිෙන්රු ෙසේවා සියල්ල ලබා ෙදන්න පුළුවන් 
ආයතනයක්. ඒ මට්ටමට ෙමම ආයතනය ෙගොඩනැඟීම පිළිබඳව 
අෙප් විමල් වීරවංශ  ගරු අමාත්යතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම එම අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු ඒ ආයතනවල සියලුම නිලධාරින්ටත් 
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා.  

එළෙඹන ජනාධිපතිවරණය දිහා තමයි අපි හැම ෙදනාම බලා 
ෙගන ඉන්ෙන්.  ෙම් ජනාධිපතිවරණයත්, - තුන්වන වතාවටත්-  
අෙප් ගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ  මැතිතුමා ජයගහණය කිරීම 
පිළිබඳව කිසිම සැකයක් අපට නැහැ. විපක්ෂය දැන් නන්නත්තාර 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
විපක්ෂෙය්  අෙප්ක්ෂකයා භූතෙයක් වාෙග් සැරිසරනවා; ෙකොෙහේ 
ඉන්නවාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. තවම  විපක්ෂයට ජනාධිපති 
අෙප්ක්ෂකයා  තීන්දු කර ගන්න බැරිව ඉන්නවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
[අ.භා. 4.59] 
 
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)  
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් තිෙබන 

වැදගත්ම අමාත්යාංශයක්  හැටියට සලකන ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ  
සාකච්ඡා කරන කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී වචන කීපයක් කථා 
කරන්නට ලැබීම පිළිබදව මෙග්  සතුට මම පකාශ කරනවා.  

අද දවෙසේ විපක්ෂය කථා කීපයක් කරන්නට ෙයදුණා. 
මාතෘකාවට අදාළව ෙනොෙවයි ෙබොෙහෝ ෙදනා, විෙශේෂෙයන්ම  
නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමා කථා කෙළේ. සම්පූර්ණෙයන්ම මඩ 
ගැහීෙම් ෙච්තනාෙවන් තමයි එතුමා ඒ කථාව කෙළේ.  1977 සිට 
1994 දක්වා  එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ෙම් රට පාලනය කළා. අපි 
කියන්නට ඕනෑ, ඒ කාල සීමාව තුළ ෙම් රෙට් සිදු වුණු දූෂණ 
පිළිබඳව,  වංචා පිළිබඳව කථා කරනවා නම් අපට පැය ගණනක් 
කථා කරන්නට පුළුවන් බව. එතුමන්ලා කථා කෙළේ ෙබොෙහොම 
සර්ව සාධාරණ කමයක් එතුමන්ලා ඒ කාලෙය් අනුගමනය කළා 
කියනවා වාෙග්යි. එෙහම ෙදයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම් 
පිළිබදව කථා කරන විට, මහවැලි ව්යාපාරය  පිළිබඳව කථා 
කරනව විට, ඉදි කිරීම් ගැන කථා කරන විට ෙකොච්චර දූෂණ, වංචා 
සිදු වුණාද කියන එක ෙමම ගරු සභාව දන්නවා. ඒ නිසා එෙහම 
කථා කරලා තමුන්ට ශුද්ධවන්තයින් වන්නට බැහැයි කියන එක 
මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

අද ඉතාම වැදගත් අමාත්යාංශයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාද 
කරන අවස්ථාව. අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් අදහස් දැක්වූ 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව සඳහන් කළා. අද අෙප් රෙට්  
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය පිළිබදව කථා කරන විට ෙබොෙහොම දැවැන්ත 
ෙපරළියක් අෙප් ගරු අමාත්යතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් එතුමාට 
ඇති කරන්නට හැකියාව ලැබුණා කියන එක අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ. අද ඊෙය් සිට ෙනොෙවයි, 
කාලයක සිට ෙකොළඹ නගරෙය් මහල් නිවාස පිළිබඳව ෙලොකු 
පශ්නයක් තිබුණා. මහල් නිවාස පිළිබඳ දැඩි අවශ්යතාවක් ජනතාව 
තුළ තිබුණා. ඒ පිළිබඳව දැඩි අවධානය ෙයොමු කරලා ෙමතුමාෙග් 
කාල වකවානුව තුළ මහල් නිවාස ඉදි කිරීෙම් කටයුත්ත ආරම්භ 
කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙකෙසේ කිව්වත්, අද අපට පැහැදිලිව 

ෙපෙනනවා, ෙකොළඹ නගරය පුරා දැවැන්ත මහල් නිවාස ඉදි කර 
තිෙබන බව.  තට්ටු 15, 16 වාෙග් මහල් නිවාස අද ඉදි කරලා 
තිෙබනවා. ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් සඳහන් කළ ආකාරයට ෙහට 
අනිද්දා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් එවැනි 
දැවැන්ත ව්යාපෘති ෙදක තුනක් ජනතා අයිතියට පත් කරන්න 
සියලු කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවා. එෙහම නම්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට, විපක්ෂයට කියන්න පුළුවන්ද ෙම් 
අමාත්යාංශෙයන් වැඩ කෙළේ නැහැ  කියලා?  ඒ නිසා අෙප් ගරු 
ඇමතිතුමා ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට යම්කිසි වටිනාකමක් ලබා 
දුන්නාය කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් ඇමතිතුමා සඳහන් කළ  රාජ්ය 
ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාව මම නිතර ෙදෙව්ෙල් යන තැනක්. අද  ෙම් 
රෙට් දැවැන්ත ඉදි කිරීම් ඒ තුළින් කරන බව අපට ෙපෙනනවා. 
දැයට කිරුළ ව්යාපෘතිය හරහා අෙප් මැතිවරණ බල පෙද්ශවලට 
ලබා දුන් මුදල්වලින් ෙබොෙහොමයක් ව්යාපෘති රාජ්ය ඉංජිෙන්රු 
සංස්ථාව කියාත්මක කරනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වය 
යටෙත් ඒ ආයතනයට  ෙලොකු ශක්තියක් ලැබී තිෙබනවාය කියන 
එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව් පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ෙමතුමා යටෙත් තිෙබන නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා 
මෙග් මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය් ව්යාපෘති ගණනාවක් කියාත්මක 
වන බව ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම රණ 
විරුවන් ෙවනුෙවන් නිවාස 70ක් ෙම් වන විට මෙග් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. ඉදිරි කාලෙය් ඒවා ජනතා 
අයිතියට පත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන බව ෙම් අවස්ථාෙව් 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ විධියට කුරුණෑගල දිස්තික්කය පුරාම 
ෙමවැනි ව්යාපෘති රාශියක් කියාවට නැ ෙඟනවා. ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය 
කාර්යාල, මාතෘ සායන, සති ෙපොළවල්, වයඹ විශ්වවිද්යාල 
ෙගොඩනැඟිල්ල ඇතුළු රජෙය් විවිධ ෙගොඩනැඟිලි, බස් නැවතුම් 
ෙපොළවල් ඉදි කිරීම මා කලින් සඳහන් කළ ව්යාපෘති යටතට 
ගැෙනනවා. නිවාස ඉදි කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, ෙමතුමාෙග් 
අමාත්යාංශය හරහා එවැනි විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරනවා.  අද 
ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා කෙළේ නිවාස ඉදි කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
පමණයි. නමුත් ඊට පරිබාහිරව ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශය හරහා 
විශාල වටිනාකමකින් යුත් ව්යාපෘති ෙම් රෙට් කියාත්මක වන බව 
අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඒ අනුව ෙම් රෙට් ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු  අද ෙබොෙහොම පුළුල් විධියට ව්යාප්ත ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අපි ෙකොළඹ නගරෙය් ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැඟිලිවල තිබුණ 
රාජ්ය ආයතන, අමාත්යාංශ ෙසත්සිරිපාය ෙදවන අදියෙර් 
ෙගොඩනැගිලිවලට ෙගනැල්ලා රාජ්ය මුදල් විශාල පමාණයක් ඉතිරි 
කරන්නට රජයට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපට ෙගොඩක් අගය කරන්න පුළුවන් වැඩ 
සටහනක් තමයි, දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ අෙප් ෙකොළඹ නගරෙය් 
තිබුණු පරණ මහල් නිවාස පතිසංස්කරණය කිරීම, නැත්නම් 
අලුත්වැඩියා කිරීම. ඒ පිළිබඳවත්  වචනයක් කියන්න ඕනෑ. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඒවා පිළිබඳව කිසිම අවධානයක් ෙයොමු කර 
තිබුෙණ් නැහැ. දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරලා ඒවාට අවශ්ය පතිපාදන ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අලුත්වැඩියා කිරීම් සඳහා 2011 වර්ෂෙය්  
රුපියල් මිලියන 255ක් පමණයි ෙවන් වුෙණ්. 2012 වර්ෂෙය් 
රුපියල් මිලියන 161යි.  2013 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 1000ක් 
ෙවන් කර තිබුණා. 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 1878ක් ෙවන් 
කර තිෙබනවා.  

ඒ ආකාරයට පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුන තුළ පරණ මහල් 
නිවාස නවීකරණය සඳහා ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශය හරහා විශාල 
වැඩ ෙකොටසක්  කරලා තිෙබනවා.  එහි පතිලාභ විධියට පවුල් 
14,900ක ආසන්න පමාණයකට ෙසතක් සැලසී තිෙබනවාය 
කියන එක අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් නිවාසවල  

1783 1784 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැඩි අපහසුතා මැද්ෙද් තමයි  දසක ගණනාවක් අෙප් ජනතාව 
ජීවත් වුෙණ්.  ඒ  ෙකෙරහි ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කිරීම පිළිබඳව, මා ෙම් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය ෙනොකළත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  ෙමතුමාට  ෙගෞරවය පුද කරනවා. අද අලුත් නිවාස 
හැෙදනවා. ඒක අෙප් පැහැදිලි පතිපත්තියක්.   

අනිකුත් ව්යාපෘති සම්බන්ධෙයන් බලන විට, නගරයට 
පමණක් සීමා ෙනොවී එතුමාෙග් අමාත්යාංශය ෙවනත් විවිධ 
අමාත්යාංශ එක්ක සහසම්බන්ධ ෙවලා උතුරු නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වලත් නිවාස ව්යාපෘති ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරලා  
තිෙබනවා.  අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග්ත් සහෙයෝගය 
ලබා ෙගන, ෙබොෙහොම විධිමත්ව  කමවත්ව  පැහැදිලි පතිපත්තියක් 
තුළ ෙමෙහයවමින් ෙමතුමා ඉතාම ඵලදායී විධියට ෙම් 
අමාත්යාංශය ඉදිරියට ෙගනවිත් තිෙබනවාය කියන එක මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු  කාර්ය මණ්ඩලය, 
අනිකුත් නිලධාරින්  ෙම් වැඩපිළිෙවළට  විශාල සහෙයෝගයක් 
ෙදනවා. බදාදා දිනවල අපට ෙපෙනනවා, ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශය  
හරහා  විවිධ ෙසේවා ලබා ගැනීම සඳහා විශාල වශෙයන් පිරිස්  
පැමිෙණන බව. 

ෙමතුමාෙග් ඒ වැඩ කටයුතු ගැන අද ෙලොකු ජනතා 
විශ්වාසයක් ඇති ෙවලා  තිෙබනවාය කියන එක අපි පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් අවුරුදු කිහිපය තුළ ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරෙයන්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
බලාෙපො ෙරොත්තු වුණු ආකාරෙයන් ෙමතුමාෙග් කාර්යභාරය 
නිසියාකාරෙයන් ඉටු කර තිෙබනවාය කියන එකත් අපි මතක් 
කරන්න ඕනෑ. විපක්ෂෙයන් අභූත  ෙචෝදනා  නැඟුවත් පැහැදිලි 
පතිපත්තියක්  තුළ ෙමතුමා වැඩ කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන  
එක අපි දන්නවා.  

ෙමතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් වැඩිම වර්ධනයක් ඇති කරෙගන තිෙබන්ෙන් 
වර්තමානෙය්. එය සියයට 22 ඉක්මවා තිබීම  විෙශේෂ කරුණක් 
වශෙයන් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ලංකාෙව් සමස්ත නිවාස සංඛ්යාව පනස්එක්ලක්ෂ 
අනූපන්දාහක් විතර ෙවනවා. එයින් ස්ථිර නිවාස  
හතලිස්හතරලක්ෂ හැත්තෑඑක්දාහකට ආසන්න පමාණයක් 
ෙවනවා. එය සමස්ත නිවාස පමාණෙයන් සියයට 82ක් විතර 
ෙවනවා. ෙම් වනෙකොට ෙකොච්චර නිවාස පමාණයක් හැදලා  
ති  ෙබනවාද, ජනගහනයට සමගාමීව ෙකොපමණ නිවාස  
පමාණයක් ඉදිරිෙය්දී හැෙදන්න තිෙබනවාද කියන එක අපට 
අමුතුෙවන් කල්පනා කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අනාගතෙය්දී ෙමතුමාට ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙලොකු කාර්ය 
භාරයක්  කරන්න තිෙබනවා.   

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය අෙප් දිස්තික්කෙය් නිවාස වැඩ 
පිළිෙවළට විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදනවාය  කියන එකත් 
ෙමහිදී මතක් කරන්න ඕනෑ. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ණය ලබා ෙදමින්, 
ඒ රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් නිවාස පශ්නය විසඳන්නටත් නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන බව 
මතක් කරන්න ඕනෑ.   

ගාමීය මට්ටෙම් ජනතාවට නිවාස ණය ආධාර ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළකුත් ෙමතුමාෙග් අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක 
ෙවනවාය  කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. විපක්ෂෙය් සමහර 
මන්තීවරුන් ෙලොකු ෙචෝදනා නැගුවා ෙමතුමාෙග් නිලධාරින් 
ෙගවල්වලට  ගිහින් බෙලන් මුදල් ලබා ගන්නවා කියලා. ණයක් 
ගත්තාම රජයට  ඒක ෙගවන්න ඕනෑ. බැංකුවකින් ෙහෝ ඕනෑම 

ආයතනයකින් ණයක් ගත්තාම, ඒ ණය ආපසු ෙගවන්න ඒ  
පුද්ගලයාට යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ ණය ආපසු  ෙනොෙගවන 
අවස්ථාවල තමයි නිලධාරින් ගිහින් ඒ උදවිය දැනුවත් කරමින්  
උනන්දු කරන්ෙන්. ඒ  මිසක් ඒ මුදල් බෙලන් ගන්න යනවා 
ෙනොෙවයි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)  
(The Hon. Neranjan Wickramasinghe) 
පැහැදිලි පතිපත්තියක් තුළ ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස 

හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය අද කටයුතු කරලා තිෙබනවාය 
කියන එක විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. ඉදිරියටත් 
ෙමවැනි කටයුතු කරන්න ෙමතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා  
කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා. අෙප් ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය  
විසඳනවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඉදිරි කාලෙය්දී ඉදිකිරීම් ෙසේවාවට 
අදාළ  පහසුකම් සියල්ල ලබා දීමටත් ෙමතුමාට හැකියාව 
ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම සමාප්ත 
කරනවා. ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Karuppaiah Velayudam. 

You have twelve minutes. 
 

 
[பி.ப. 5.12] 

 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
நன்றி, ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள! 

இன்  நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  
வசதிகள் பற்றிய அைமச்சின்மீதான விவாதத்தில் கலந்  
ெகாள்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு நன்றி கூறி 
என் ைடய உைரைய ஆரம்பிக்கின்ேறன். ‘கட் ட 
நிர்மாணம்’ என்ற டன் அல்ல  ‘ டைமப் ’ என்ற டன் 
எங்க க்கு ஞாபகத்தில் வ வ , ெப ந்ேதாட்டத் ைறையச் 
ேசர்ந்த, 150 ஆண் க க்கு ேமலாக அ ைமப்பட்டவர்களாக, 
‘லயன்’ வாழ்க்ைக ச த் ப்ேபானவர்களாக வா கின்ற 
மக்கள்தாம். அவர்க க்கு இவ்வைமச்சு இ வைர ம் என்ன 
ெசய்தி க் கின்ற  என்ப  எனக்குப் ாியவில்ைல. ெகளரவ 
அைமச்சர் விமல் ரவங்ச அவர்கேள! கடந்த நான்கு ஆண்  
காலமாக ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல கட் க்கப்பட் ள்ள 

 கைளப் பற்றி நீங்கள் உங்க ைடய உைரயிேல 
கூறினீர்கள். ஆனால், ெப ந்ேதாட்டத் ைறக்கு இன் ம் 
170,000 கள்  ேதைவப்ப கின்றன. இந்த 170,000 

கைள நிர்மாணிக்கும் கமாக நீங்கள் 
ெப ந்ேதாட்டத் ைற சம்பந்தமான ஏதாவ  ேதசிய 

டைமப் க் ெகாள்ைக ஒன்ைறப் இ வைர 
உ வாக்கியி க்கி இ க்கின்றீர்களா? அல்ல  உ வாக்க 
ேவண் ம் என்ற ேநாக்கம் ெகாண் க்கின்றீர்களா? என்ப  
எனக்கு விளங்கவில்ைல. ெப ந்ேதாட்டத் ைறைய ஒ க்கி 
ைவத் விட் , இந்த டைமப்ைப பற்றிப் ேபச யா . 
ஏெனனில், ட் ாிைம அற்றவர்களாக இ க்கின்ற மக்கள் 
அவர்கள்.  

1785 1786 

[ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ  මහතා] 
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அேதேநரம் இந்த நாட் ேல ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல 
ேவைலெசய்கின்ற சுமார் 10,000 ேதாட்ட ேசைவயாளர்கள் 
மற் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் இ க்கின்றார்கள். அவர்க க் 
ெகன ம் இ வைர ம் ஒ  டைமப் த்திட்ட ம் உ வாக்கப் 
படவில்ைல. ஆனால், அவர்கள் தாங்கள் ஓய்  ெப கின்ற 
ெபா , ேதாட்டத்ைதவிட்  ெவளிேயறேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், இவர்கள  டைமப்  பற்றி ம் 
பல ைற வாக்கு திகள் அளிக்கப்பட் ம்கூட அவர்கள் 
இன் ம் கவனிக்கப்படாதவர்களாகேவ இ க்கின்றார்கள். 
எனேவ, அவர்க க்கான ஒ  டைமப் த் திட்டத்ைத ம் 
அைமச்சு உ வாக்க ேவண் ம். இதி ந் ம் ந விவிடக் 
கூடா . எப்ெபா ேம இனவாதப் கு ட்ைடகைள 
அவிழ்த் விட் , இனவாதத்தி டாக இந்த அரைசத் தக்க 
ைவத் க்ெகாள்வதில் மிக ம் தீவிரமாகச் ெசயற்ப கின்ற 
அைமச்சர் அவர்கள் இந்தப் கு ட்ைடகைள ஒ  பக்கம் 
கட்  ைவத் விட் , டற்றவர்க க்கு ட் ாிைமையப் 
ெபற் க்ெகா க்க ைனய ேவண் ம். இன்  யார், 
யா க்ேகா எல்லாம் ட் ாிைம ெபற் க் ெகா க்கப் 
பட் ள்ள . அத் மீறிக் கு ேயறிவர்க க்கு ட் ாிைம 
ெபற் க் ெகா க்கப்பட்டதாக ம் இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட . 
சந்ேதாஷப்ப கின்ேறாம்! ஆனால், 200 ஆண் களாக இந்த 
மண் க்கு உரமாகிக் ெகாண் க்கின்ற இந்த மைலயக 
மக்க க்கு அந்த ட் ாிைம ெபற் க் ெகா க்கப்படவில்ைல.  

இன்  ஊடகவியலாளர்கைள எ த் ப் பார்ப்ேபாமா 
னால், இன்  இந்த நாட் ேல பரந்த அளவிேல ெவளியிடங் 
களி ந்  ெகா ம் க்கு வந்  தங்கியி ந்  ஊடகத் 

ைறயிேல ேவைல ெசய்கின்றவர்களாகப்  பலர் இ க்கின் 
றார்கள். இன்  அவர்கள் வாடைக களி ம், குைறந்த 
சம்பளத் ட ம் வாழ்கின்றவர்கள். அவர்கள் பிராந்தியங் 
களில் இ ந்தா ம் அல்ல  ெகா ம்பில் இ ந்தா ம் 
அவர்கைள ம் ஒ  ச கமாகக் க தி அவர்களின் 
ேதைவைய ம் நிைறேவற்ற அைமச்சு நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.  

டைமப் த்திட்டங்கள் உ வாக்கப்ப கின்றேபா  சகல 
தரப்  மக்க ம் பாதிக்கப்படாத ாீதியில், எல்ேலா க்கும் 
நிவாரணம் கிைடக்கக்கூ ய ாீதியில் குறித்த ெசயற்பா  
இடம்ெபற ேவண் ம். அதற்கான சக்தி அைமச்சர் அவர்க 

க்குக் கிைடக்க ேவண் ம் என்  நான் வி ம் கின்ேறன். 
ஆனால், அவர  அைமச்சுக்கு ஒ க்கப்ப கின்ற பணத்தில் 
இவற்ைற எல்லாம் ெசய்ய மா என்ப  ெதாியவில்ைல. 
இ ந்தா ம்கூட ஊடகவியலாளர்கள், ேதாட்டத் ெதாழிலா 
ளர்கள், ேதாட்ட உத்திேயாகஸ்தர்கள் ஆகிய இந்த ன்  
கு வின ம் மிக க்கியமானவர்கள். ஏெனனில் இவர்கள் 
எப்ேபா ேம  றக்கணிக்கப்பட்டவர்கள். 

இப்ெபா  நாங்கள் கட்டட நிர்மாணத் ைறையப் 
பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். அேதேநரம்  இந்த நாட் ேல கட்டட 
நிர்மாணத் ைறயில் ஈ ப கின்ற ெதாழிலாளர்கள் ெமாத்தம் 
எத்தைன ேபர்? என்ப  அைமச்சர் அவர்க க்குத் ெதாி ேமா, 
ெதாியா . இ  கடந்த சில வ டங்களாக நா க்கு நாள் 
வளர்ச்சியைடந்  வ கின்ற ஒ  ெதாழில் ைறயாகும். 
கிட்டத்தட்ட ஐந்  இலட்சத் க்கும் அதிகமானவர்கள் கட்டட 
நிர்மாணத் ைறயில் பணி ாிகின்றார்கள் என்ப  எனக்குத் 
ெதாி ம். இந்தத் ைறயில் எஞ்சினியர்கள், ேமசன்கள் மற் ம் 
இன்ேனாரன்ன ஊழியர்கள் ெதாழில் ாிகின்றனர்.  

நிர்மாணத் ைறயில் பணி ாிகின்றவர்களின் சம்பளம் 
பற்றி நான் இங்கு கூற ேவண் ம். இன்  குறித்த 
ெதாழில்க க்கான சம்பளத்ைதத் தீர்மானிப்பதற்கு சம்பள 

நிர்ணய சைப ஒன்  இயங்குகின்ற . சாதாரணமாக கட்டடத் 
ைற ேவைலயில் ஈ ப கிறவர்கள் நாெளான் க்கு 1000 - 

1,500 - 2,000 பாய் வைர சம்பளம் ெபற்  வ கின்றார்கள். 
Unskilled labourer ஒ வ க்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்தி க் 
கின்ற ஒ  நாள் சம்பளம் குைறந்தபட்சம் 455 பாய். 
அேதேநரம் skilled workers - ெதாழில் ட்ப ஊழியர்க க்கு 532 

பாய் வழங்கப்ப கின்ற . அைமச்சர் அவர்கேள! இன்  
இந்த சம்பளத்ைதக் ெகாண்  எவைரயாவ  குறித்த 
ேவைலயில் அமர்த்த மா? ஆகேவ, காலத் க்கு ஒவ்வாத 
ெதாைக தீர்மானிக்கப்படாமல், தற்கால வாழ்க்ைகச் ெசல க் 
ேகற்பச் சம்பளம் அறிவிக்கப்பட்  அ  சட்டமாக்கப்பட 
ேவண் ம். இவ்வா தான் கட்டட நிர்மாணத் ைறயிேல  
ேவைல ெசய்கின்ற ெதாழிலாளர்க க்கு குைறந்தபட்ச 
சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்ப கின்ற . இந்த நிைலைம உடன  
யாக மாற்றப்பட ேவண் ம். ஆகேவ, அைமச்சு கட்டடத் 

ைறையக் கவனிக்கின்ற அேதேவைள, அந்த கட்டடங்கைள 
உ வாக்குகின்ற சிற்பிக க்கு - மனித வளங்க க்கு - உாிய 
ெகளரவம் அளிக்க ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

இன்  இலங்ைகயிேல அரச மற் ம் தனியார்  
ைறகளிேல ேவைல ெசய்கின்றவர்க க்கான அ ப்பைடச் 

சம்பளம் தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள . அேதேநரம் இன்  அவர் 
க க்கான ச க பா காப்  நியதிக ம் இ க்கின்றன. 
ஆனால், கட்டட நிர்மாணத் ைறயில் ேவைல ெசய்கின்ற 
சில க்குத் தங்களின் தலாளி - ெதாழில்த நர் - யார் என்ேற 
ெதாியா . அந்த ேவைலவாய்ப் க்கள் அைனத் ேம 
outsource லம் வழங்கப்ப கின்றன. அதாவ  contracts, 
subcontracts லமாக ேவைலக்கமர்த்தப்ப கின்ற 
ஊழியர்க க்குத் ெதாழில் த நர் யார் என்ேற ெதாியா . 
இன்  சுமார் ஐந்  இலட்சம் ெதாழிலாளர்க க்கு ஊழியர் 
ேசமலாப நிதி இல்ைல, ேசைவ காலப் பணம் இல்ைல மற் ம் 
ேவ  எந்த அரச ெகா ப்பன க ம் இல்ைல. அவ்வாெறனில் 
இந்த அரசும், இந்த அைமச்சும் இந்தத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
என்ன நன்ைம ெசய்தி க்கின்ற ? இந்த வர  
ெசல த்திட்டத்தில்கூட இவர்க க்கு நியாயம் 
வழங்கப்படவில்ைல.  

இன்  அைமச்சர் அவர்கள் ஜனாதிபதி அவர்கைளக் காப்பாற்ற 
ேவண் ெமன்பதற்காக வாய்கூசாமல் ெபாய் கூ கின்ற, இனவாதத்ைதக் கிளப்பி வி கின்ற  

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

ஒ  ெபாிய ள்ளி. ஆனால், இந்தப் ெபாிய ள்ளியால்கூட 
அங்கு ேவைல ெசய்கின்ற அந்த மக்களின் நலன் கவனிக்கப் 
படவில்ைல. இன்  சம்பந்தப்பட்ட ெதாழிலாளர்கள் விபத் க் 
குள்ளாகின்றேபா  அதற்கான நட்டஈட்ைட - இழப்பீட்ைடப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்குக்கூட அவர்க க்குத் தம  ெதாழில் 
த நர் யாெரன்  ெதாியா .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் 
ஒ  சட்டத்தரணி என்ற ாீதியில் உங்க க்கு நன்றாகத் 
ெதாி ம், இந்த நட்டஈட்ைடப் ெப வதற்குத் தம  ெதாழில் 
த நர் யாெரன்  அவர்கள் ெதாிந்தாக ேவண் ம் என்ப . 
எனேவ, இன்  இந்த நிைலயில் உைழத் க்ெகாண் க்கும் 
ஊழியர்க க்கு இந்த அைமச்சின் ஊடாக என்ன ன்ென ப் 

க்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் க்கின்றன?  

இன்  கட் டங்கள் வளர்கின்றன - மா க் கட் டங்கள் 
எ ப்பப்ப கின்றன. ஆனால், இன்  இங்கி க்கின்ற இைள 
ஞர்கேளா ேவைலயில்லாமல் இ க்கின்றார்கள். இன்  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பண்டாரநாயக்க சர்வேதச ஞாபகார்த்த மண்டபத் க்கு 
சீனர்கள் வந்  paint சுகின்றார்கள். எனேவ, இந்தத் 

ைறயி ள்ள குறித்த ெதாழிலாளர்களின் நலன் சம்பந்தமாகப் 
திய ஏற்பா கள் உ வாக்கப்பட ேவண் ம். இந்தியாவிேல 

welfare board என்ற ஒன்  இ க்கின்ற , அதாவ  சம்பந்தப் 
பட்டவர்கள் அங்கு ெதாழிலாளர் நலன் ாிச் சைபெயான்ைற 
நி வி அத டாகக் குறித்த ஊழியர்க க்குச் சில நலன் ாி 
ேவைலகைளச் ெசய்கின்றார்கள். எனேவ, சட்ட ாீதியாக 
சம்பள நிர்ணய சைபக்குட்பட்ட இந்த ெதாழிலாளர்களின் 
நலைன ேமம்ப த் ம் கமாக நடவ க்ைக எ க்கப்பட 
ேவண் ம்.  

இன்  எங்ேகயாவ  இந்த ெதாழிலாளர்கைளப் பதி  
ெசய்வதற்கான வாய்ப்  இ க்கின்றதா? ஆனால், இன்  
பா ங்கள்! ஒன்றில் இந்த அைமச்சிேலா அல்ல  ெதாழில் 
திைணக்களத்திேலா இத்தைகய ெதாழிலாளர்கைள ம் இன் 
ேனாரன்ன ெதாழிலாளர்கைள ம் பதி  ெசய்கின்ற 
வாய்ப் க்கள் இல்ைல.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
පසු ගිය දවසක පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කරලා, තිබුණු 

ආයතනය ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය නමින් නව 
ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කළා. ඒ අනුව ඔබතුමා කියන 
ශිල්පීන් සියලුෙදනාම ලියා පදිංචි කිරීමත්, ඒ අයට හැඳුනුම් පතක් 
ලබා දීමත්, ඒ වාෙග්ම ඒ අයට NVQ  පුහුණුව ලබා දීලා කිසියම් 
මට්ටමකට ඔවුන් ෙගන ඒමත් අවුරුද්ද මුලදී ආරම්භ කරලා දැනට 
ඒ කටයුත්ත ෙකෙරනවා. එම නිසා ෙමෙතක් තිබුණු ඒ අඩු පාඩුව 
ලබන වසෙර් සිට ෙවනස් වනවා.  

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය ඒ කරුණු 

ෙත්රුම් ෙගන ඒ කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් යම්කිසි සාධාරණයක් 
කිරීම ගැන මා සත්ුතිවන්ත වනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන හැටියට රක්ෂණයක් ෙහෝ 

විශාම වැටුපක් ලබා දීෙම් කටයුතුත් ෙම් එක්කම ආරම්භ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
ඒ වාෙග්ම contracts and subcontracts outsource කිරීෙම්දී 

ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය ෙම් කම්කරුවන්ට ෙකොයි තරම් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්යාංශයටයි, ෙම් පශ්නය 

අයිති වන්ෙන්.  

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්යාංශයට ෙම් පශ්නය 

අයිති වුණාට, "Constructions" කියන subject  එක කම්කරු හා 
කම්කරු සබඳතා අමාත්යාංශයට ෙනොෙවයි අයිති වන්ෙන්. 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ඉදි කිරීම් සඳහා multinational 
companies  තිෙබනවා. ඕනෑම company එකක ලියා පදිංචි - 
register - වුණු කම්කරුවන් ඉන්ෙන් 300ෙදනායි. හැබැයි ඒ 
300ෙදනා ෙනොෙවයි වැඩ කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙගොල්ලන්ට අර 
කම්කරුවන්ට ලැෙබන සියලුම අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීෙම් 
කමයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. Contracts, subcontracts outsource 
කළාට පශ්නයක් නැහැ, හැබැයි කම්කරු නීතිය යටෙත් ෙම් 
ෙගොල්ලන් පාලනය වන ආකාරය ගැන ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් 
ආයතනවලට දැනුම් දීමත්, ඔවුන්ව ශක්තිමත් කිරීමත් ඔබතුමාෙග් 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ ෙකොටසක් හැටියට මා දකිනවා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මා පිළිගන්නවා, ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 

අවිධිමත් ශමිකයන්. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ විධිමත් එක ආයතනයකට 
ගැට ගැහුණු පිරිසක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමයි අපි මුලින්ම හැඳුනුම් 
පතක් ෙදන්ෙන්, ෙසේවක අංකයක් ෙදන්ෙන්. ඒවා දීලා අපි ඔවුන්ව 
කමානුකූලව විධිමත්කරණයකට ෙගෙනනවා. එෙහම ෙගනාවට 
පස්ෙසේ තමයි අපි ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් ෙහෝ රක්ෂණ කමයක් 
ආෙද්ශ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. එතෙකොට 
ආයතනෙයන් ආයතනයට මාරු වුණාට ඔවුන් නිශ්චිත ලියා පදිංචි 
ෙසේවකයන් හැටියට පත් වනවා. ඒ ගැන කිසි සැකයක් තබා ගන්න 
එපා. ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය තුළ සියයට 71ක් ඉන්ෙන් ෙම් 
ශිල්පීන්. අෙප් අලුත් ආයතනෙය් අරමුදලක් හදලා තිෙබනවා. ඒ 
අරමුදෙලනුත් ඔවුන්ට අවශ්ය කරන පුහුණුව සහ උපකරණ ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් අපි ආරම්භ කරනවා. ෙමෙතක් තිබුණු 
තත්ත්වයත් එක්ක බැලුෙවොත් ඔබතුමා කියන කරුණ නිවැරැදියි. 
නමුත් ඉදිරිෙය්දී එය නිවැරැදි වනවා. හැබැයි ඔවුන්ෙග් කම්කරු 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා 
අමාත්යාංශයත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ අමාත්යාංශෙයන් 
තමයි ඒ පශ්නය නිරාකරණය විය යුතුව තිෙබන්ෙන්. එය කීෙම් 
වරදක් නැහැ. නමුත් ඒක නිරාකරණය කිරීෙම් බලධාරියා හැටියට 
ඉන්ෙන් කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්යාංශයයි. 

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
ඒ වුණාට ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගයත් එයට අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම 

තව එක කාරණයකුත් මා මතක් කරන්න ඕනෑ. වන්දි ආඥාපනත 
අනුව permanently disabled අයට රුපියල් 5,50,000ක් 
ෙගවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් 5,50,000ක් 
තමයි ජීවිතයකට තිෙබන වටිනාකම. ෙම් වන්දි ආඥා පනත 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙකළින්ම අදාළ නැති වුණාට, එහි වැඩ 
කරන කම්කරුවකුට ෙමොකක්  ෙහෝ අනතුරක් වුෙණොත්, ඔහුට 
ෙදන ෙම් වන්දි මුදල සාධාරණද කියලා බලන්න. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටත්, ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයටත් වග 
කීමක් තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා 
අමාත්යාංශයත් එක්කත්, ඇමතිවරුන් එක්කත් එකතු ෙවලා ෙම් 
පනතත් වර්තමානයට ගැළෙපන ආකාරයට ෙවනස් කිරීමට 
අවශ්ය වනවාය කියා මා හිතනවා. මා හිතනවා, ඉදිරි කාලෙය්දී 
ඔබතුමා ෙම් ගැනත් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවයි 
කියලා. 

1789 1790 

[ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள! உங்க க்கு ஒ க்கப் 

பட்ட ேநரம் ந் விட்ட . 
 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
Sir, give me one more minute.  

இப்ேபா  சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ 
உ ப்பினர் அவர்கள் தன  உைரயில் குறிப்பிட்ட ேபான்  
இந்த அைமச்சின் விவாதம் நடந்  ெகாண் க்கின்ற இவ் 
ேவைளயில் மைலயகத்தில் க ப் ப்பட் ப் ேபாராட்டம் ஒன்  
நடக்கின்ற . அதாவ  மைலயகத்தின் பல பகுதிகளிேல தன் 

ைறயாக “எங்க க்கு ட் ாிைம ேவண் ம், எங்க க்குக் 
காணி ாிைம ேவண் ம்” என்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
க ப் ப் பட் ேயா  மிக ம் அைமதியான ாீதியிேல 
ேபாராட்டம் ஒன்ைற ேமற்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, 
இதைன சாதாரணமானெதான்றாகக் க திவிடா , அவர்க 

ைடய குர க்கும் ெசவிம க்க  ேவண் ம் என்  நான் 
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்த ஆண்  வ டம் பிறக்கின்றேபா  திய ஆட்சி 
மலரவி க்கின்ற ! அதாவ  நீங்கள் எைதக் கூறினா ம்கூட 
இன்  மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்ைத எதிர்பார்க்கின்றார்கள். 
நாங்கள் தக்க சமயத்திேல எதிரணியின் ெபா  ேவட்பாளர் 
யார் என்பைத அறிவிப்ேபாம்; அவசரப்பட ேவண் ய அவசிய 
மில்ைல. அதாவ  சாியான ேநரத்தில் - தக்க சமயத்தில் எம  
ெபா  ேவட்பாளர் ெவளிவ வார். அவ்வா  ெவளிவ கின்ற 
ேபா  மக்களின் பலத்த அபிமானத்ேதா  மீண் ம் ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சி ஆட்சிபீடம் ஏ ம். அப்ேபா  நீங்கள் விட்ட 
இன்ேனாரன்ன குைறகைள ம் தீர்த் , ெதாழிலாளர்க ம் 
நாட்  மக்க ம் எதிர்பார்க்கின்ற நல்லாட்சிெயான்ைற 
நாங்கள் உ வாக்குேவாம்! 

இ தியாக, இன்  மக்கள் எங்கேளா  இ க்கின்றார்கள். 
உங்கேளா  இ க்கின்ற பலர்கூட எங்கேளா  இைணந்  
ெகாள்வார்கள் என்  கூறி, சந்தர்ப்பத் க்கு மீண் ம் நன்றி 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Lasantha Alagiyawanna. 

You have 18 minutes.  
 

[අ.භා. 5.27] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් පධානතම 

අමාත්යාංශ අතුරින් එකක් විධියට අෙප් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් වචන 
කිහිපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් ගණනාවක් අද කථා කළා. යම් කිසි 
ආකාරයක අවධානය ෙයොමු කළ යුතු  කරුණක් පිළිබඳව කථා 
කරපු ගරු  ෙව්ලායුදම් මන්තීතුමාෙග්  කථාෙවන් පස්ෙසේ මට කථා 
කරන්න ලැබීම ගැනත් මා විෙශේෂෙයන්ම සතුටු ෙවනවා.  

එතුමාෙග් කථාෙව්දී සඳහන් කළා, කම්කරු අමාත්යාංශය 
යටෙත් තිෙබන වන්දි ආඥාපනෙත් සඳහන් කරුණු පිළිබඳව. ඒ 
පිළිබඳව අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි. නමුත් අපි සඳහන් කළ 
යුතුයි, පාෙයෝගිකව අද ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් සිටින සියලුම පුහුණු, 
නුපුහුණු කම්කරුවන් අද සැලකිය යුතු ෛදනික වැටුපක් ලබන 
බව. ඒ වාෙග්ම ෙම් ඉදි කිරීම් ආයතන කම්කරුවන්, ෙමවැනි 
පුහුණු ශිල්පීන් ෙසොයා ගැනීම පිළිබඳව විශාල තරගකාරීත්වයකට 
මුහුණ පා සිටිනවා. ඒ තරගකාරීත්වය නිසාම එම ආයතන හරහා   
රක්ෂණාවරණ, විවිධාකාර සිත්ගන්නා සුළු දිමනා, වරපසාද 
රාශියක් ෙම් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය තුළ සිටින සියලුම අයට අද වන 
විට ලැෙබනවා. එම නිසා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණ පිළිබඳව 
අපි අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
ඉංජිෙන්රු අංශෙය් ඉන්න ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට ලැෙබන්න 

පුළුවන්. මම මතක් කරපු කම්කරුවන් කියන ෙකොටසට කිසිම 
වරපසාදයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
කම්කරුවන්ටත් ලැෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ඒවාෙග්ම 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම විවාදෙය්දී අෙප් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
කීහිප ෙද ෙනක්ම අෙප් අමාත්යාංශෙය් විෂය කරුණුවලට අදාළ 
නැති, ගරු අමාත්යතුමාට ෙපෞද්ගලිකවම මඩ පහාර එල්ල 
කරමින්, අෙප් අමාත්යාංශය විසින් කර ෙගන යන කටයුතු 
පිළිබඳව ෙවනත් මතයක් ෙම් රටට ඉදිරිපත් කරන්නට උත්සාහ 
කළා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රජයටත්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා දැවැන්ත 
ශක්තියක් ලබා ෙදනවා. එම නිසා ෙමතුමාෙග් කටයුතු විපක්ෂෙය් 
අයට විශාල කරදරයක් වාෙග්ම හිසරදයක් ෙවලා ඇති. එම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව අපි 
කනගාටු විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශයට අයත් 
ආයතනවල අධ්යක්ෂ මණ්ඩලවල අයටත් ෙද්ශපාලන 
මතිමතාන්දර දැරීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. අපට මතකයි, සමහර 
කාලවලදී කෘත්යාධිකාරී මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයෝ මුදල් 
අමාත්යාංශෙය්  ෙල්කම් තනතුරුවලට පත් වුණ ආකරය. එම නිසා 
ෙම්ක අද ඊෙය් සිද්ධ ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි; වැරැදි ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. එම ආයතනවල  කටයුතු ෙහොඳින් ෙකෙරනවා නම්, ඒ 
ආයතනවලින් ජනතාවට ලැෙබන ෙසේවය නිසි පරිදි සිද්ධ ෙවනවා 
නම්, ඒ අය ෙද්ශපාලන මතිමතාන්දර දැරීම වරදක් විධියට අපි 
දැකිය යුතු වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා දිගින් දිගටම සඳහන් කළා, 
එතුමාෙග් පියාෙග් කාලෙය් කපපු නිවාස ණය දැන් නැවත අය 
කරනවා කියලා. ඒ පිළිබඳව අවුරුදු 4ක් තිස්ෙසේ පිළිතුරු දීලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ගරු ඇමතිතුමාත් සඳහන් 
කළා, ඒ කාලෙය් නීතිමය තත්ත්වයක් තුළ පළ කරපු පුවත්පත් 
දැන්වීම් ගැන. ආහාර මුද්දර ලාභීන්ෙග් නිවාස ණය කැපුවා. ඒ 
නිවාස ණය ෙසවණ අරමුදල මඟින්, ඒ අයට ඒ වන්දි මුදල් ලබා 
දීලා තමයි කපා හැරිෙය්. ඊට පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව කාලෙය්දීත් නිවාස ණය අය කර ෙගන තිෙබනවා. 1984 
වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 1.4ක් අය කර ගත්තා. ඒ වාෙග්ම 1988 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 52ක්, 1989 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 
19ක්, 1990 වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන 48ක්, 1991 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් මිලියන 79ක්, 1992 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 84ක්, 1993 
දී රුපියල් මිලියන 117ක්, 1994 දී රුපියල් මිලියන 129ක් අය කර 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ආකාරෙයන් වාර්ෂිකව එතුමාෙග් කාලෙය්ත්  
නිවාස ණය ඒක රාශි කරෙගන තිෙබනවා. සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමා කියන විධියට සත්ය ෙලසම ණය කපා හැර තිබුණා නම් 
1993 දී රුපියල් මිලියන 117ක් ආපසු අය කර ගන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ආහාර මුද්දර ලාභීන්ෙගන් ණය ආපසු ඒක 
රාශි කිරීමක් ෙමොනම ආකාරයකින්වත් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ඊට පරිබාහිරව දීපු පුද්ගලයින්ෙග් ණය ඒක රාශි කිරීම ඒ 
කාලෙය් ඉඳලාම අඛණ්ඩව කර ෙගන ආවා. ෙම් ණය ආපසු අය 
කර ගන්න කටයුතු කරන්ෙන් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් 
නිලධාරින්ෙග් වැටුප් ෙගවීමට ෙනොෙවයි.  චකීය අරමුදලක් 
පිහිටුවා,  එවැනිම අඩු පහසුකම් තිෙබන අයට ණය මුදල් ලබා දීම 
සඳහා  තමයි ෙම් කටයුත්ත සිද්ධ කරනු ලබන්ෙන්. ෙමොනම 
ආකාරයකින්වත් කපා හැරපු ණයක් නැවත ඒකරාශි කිරීමක් 
වර්තමානෙය්දී සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ලබා දීපු ණය   විධිමත් පරිදි 
ආපසු ලබා ගැනීමක් පමණයි සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ වාෙග් ඒකරාශි 
කරන මුදලිනුත් නැවත ණය ලබා දීමක් තමයි අනිවාර්යෙයන්ම 
සිද්ධ වන්ෙන්.  

ඔප්පු ලබා දීම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදු 
කරනවා. 2010 දී ඔප්පු 1,600ක් ලබා දී තිෙබනවා. 2011දී 
2,151ක්, 2012 දී 3,119ක්, 2013 දී 2,581ක්, 2014 දී 1,595ක් 
වශෙයන් ඔප්පු ලබා දීලා තිෙබනවා. අනවසරෙයන් සහ 
නීත්යනුකූලව පදිංචිව හිටපු අයට ඔප්පු 11,078ක් ෙම් වන විට 
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
එක් යුගයක නිවාස විසිපන්ලක්ෂයක් හැදුවා කියලා ෙම් ගරු 
සභාෙව් මන්තීවරු කීප ෙදෙනකුම අදහස් ඉදිරිපත් කළා.  

මම ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කථා 
කළා. අෙප් රෙට් 1971දී 1981 දී, 2001දී සහ 2011 දී ජන 
සංගණන කරලා තිෙබනවා. 1991 අවුරුද්ෙද් ජන සංගණනයක් 
කරන්න තරම්වත් වාතාවරණයක් අෙප් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. 
නිවාස හැදීෙම් දක්ෂතාව තිෙබනවාය කියලා කිව්වත් අෙප් රෙට් 
ජන සංගණනයක් කරන්නවත් පුළුවන් වාතාවරණයක් 1991දී 
තිබුෙණ් නැහැ. 1971දී කරන ලද ජන සංගණනයට අනුව අෙප් 
රෙට් නිවාස ලක්ෂ 24ක් තිබිලා තිෙබනවා. 1981 සංගණනය අනුව 
අෙප් රෙට් නිවාස 2,490,114ක් තිබුණා. 2001 සංගණනය අනුව 
3,969,027ක් තමයි අෙප් රෙට් නිවාස තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව 
විසිහතර ලක්ෂයයි, තිස්නව ලක්ෂයයි අතර ෙවනස බැලුවාම 
විසිපන් ලක්ෂයක් ෙම් රෙට් නිවාස ඉදි ෙවලා තිෙබන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩි වුණු ලක්ෂ පහෙළොවකට 
ආසන්න පමාණය තුළ 1994 ඉඳලා 2001 වන තුරු ෙපොදුජන 
එක්සත්  ෙපරමුණු රජය යටෙත්ත් සාදන ලද නිවාස ලක්ෂ පහකට 
ආසන්න පමාණයක්  තිෙබනවා. ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්ෙම්න්තුෙව් දත්තවලට අනුව සත්ය ෙලසම ඒ සමස්ත කාල 
සීමාව තුළ දී ලක්ෂ නවයකට ආසන්න නිවාස පමාණයක් තමයි 
අෙප්  රෙට් ඉදි  ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මෑතක දී 
කරන ලද සමීක්ෂණය අනුව අෙප් රෙට් නිවාස 5,207,740ක් 
තිෙබනවා. ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් 
ඉදිරිපත් කරපු සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව අෙප් රෙට් සැබෑ ෙලස නිවාස 
සංවර්ධනය, නිවාස ඉදි කිරීම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කුමන කාල 
සීමාව තුළ දී ද කියන කාරණය පිළිබඳව ඉතාමත් ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. නිවාස 
විසිපන්ලක්ෂය, නිවාස දසලක්ෂය වැටසටහන් ගැන කිව්වත් 
එවැනි පමාණයක් එක වර අෙප් රෙට් ඉදි ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම 

කිසිම ආණ්ඩුවක් එක නිවාසයක්වත් නිකම් ලබා දීලා නැහැ 
කියන කාරණය මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
ඇතැම් අය හිතනවා, දුගී දුප්පත් අයට නිකම්  නිවාස ලබා දුන්නාය 
කියලා. 80 දශකෙය්  හදපු ෙගවල්වලට අදත් සල්ලි ෙගවනවා. 
ෙම්කයි ඇත්ත කථාව. යම් නිවාස පමාණයක් ඉදි ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම් කියන ආකාරෙයන් නිවාස සඳහා විසඳුම් 
ලබා දීලා නැහැයි කියන කාරණය අපි ෙත්රුම් ගත යුතුයි. දුගී 
දුප්පත්කම ගැන කියන්ෙන්ත් ෙම් වාෙග්ම තමයි. ජන සවිය දීලා, 
විවිධ ෙද්වල් දීලා දුගී දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් විසඳුම් ලබා 
දුන්නාය කියලා කියනවා. 1994 අවුරුද්ෙද් ෙපොදුජන එක්සත් 
ෙපරමුණු ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා ෙම් රෙට් සමීක්ෂණයක් 
කළා, මාසයකට රුපියල් 1,000ට වඩා අඩුෙවන් ආදායම් ලබන 
පවුල් කීයක් ඉන්නවාද කියලා. ඒ සමීක්ෂණෙය්දී අනාවරණය 
වුණු  ආකාරයට, 1994 වනෙකොට රුපියල් 1,000ට වඩා අඩු 
ආදායම් ලබන පවුල් විධියට,  ෙම් රෙට් සියයට 51 ක් පවුල්වලට 
සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදන්න  සිද්ධ වුණා. ෙමතුමන්ලා ජන සවිය 
ගැනත්  ෙමෙහම තමයි කිව්ෙව්. රුපියල් 25,000ක් රුපියල් 
50,000ක්  බැංකු ෙපොෙත් තැන්පත් කරනවාය කිව්වා. තැන්පත් 
කරපු බැංකු ෙපොත ඒ  සමෘද්ධි ලාභියා අෙත්   තිබුණා. අෙප් රෙට් 
කිසිදු  බැංකු ගිණුමක එවැනි  මුදලක් තැන්පත් කිරීමක් සිද්ධ කර 
තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ  ආකාරෙයන්ම  තමයි නිවාස පිළිබඳ කටයුතුත්   
කෙළේ.  එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව බුද්ධිමත්ව සිතා 
බැලිය  යුතුයි.  

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා, ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාෙව්  
ගලපාත asphalt plant එක ගැන සඳහන් කළා. ෙම්ක ඉදි කර 
ඉතාමත් ෙහොඳින්   කියාත්මක වුණා.  නමුත් පෙද්ශවාසීන්ෙගන් 
ඇති වුණු  විෙරෝධතාවක් මත ඒ නියමිත පැය ගණන තුළ ඒ 
නිෂ්පාදන කටයුතු කරන්නට පුළුවන්කමක්  ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ 
අනුව ෙම් වන විට ෙම් පිළිබඳව අධිකරණෙය් නඩුවකුත් 
තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය නිසා තමයි ෙමහි නිෂ්පාදන කටයුතු නතර 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙසේ නැතිව ආයතනෙය් ඇති වුණු   
පරිපාලනමය තත්ත්වයක් මත ෙනොෙවයි ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්  කියන එක පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ.  

ඉංජිෙන්රු සංස්ථා ව  පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත් 
ෙවමින්  තිෙබනවාය කියා ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා  
කිව්වා. ඒක වැරදියි. 2011 වර්ෂෙය් මිලියන 5,473ක්, 2012 
වර්ෂෙය් මිලියන 7,951ක්,  2013 වර්ෂෙය් මිලියන 8,300ක්, 2014 
වර්ෂෙය් මිලියන 10,000ක් වශෙයන් පිරිවැටුමක් සහිතව ෙම් 
ආයතනය පවත්වා   ෙගන යනවා. ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව ආරම්භ 
කළායින් පස්ෙසේ වැඩිම පිරිවැටුමක් තිෙබන අවුරුද්ද විධියට 2014 
අවුරුද්ද වාර්තා වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙසේවකයන්ට වැඩි 
වැඩිෙයන් සහන,  වරපසාද ලබා දීම අරමුණු කර ෙගන පසු ගිය 
කාලසීමාව තුළදී ෙම් අයෙග් වැටුප් වැඩි වීමක් කළා. ෙම් වැටුප් 
වැඩි කිරීම නිසා ඉංජිෙන්රු  සංසථ්ාවට වර්ෂයකට මිලියන 168ක 
වියදමක් දරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙසේවකයින්ට 
වැඩිෙයන් සහන ලබා  දීමට අමතරව වැය වන මිලියන 168 නිසා 
වාර්ෂික ලාභය යම් කිසි ආකාරයක අඩු වීමකට ලක් වී තිෙබනවා.  
එෙහම නැතිව ෙමම ආයතනෙය් අකාර්යක්ෂමතාව නිසා 
ෙනොෙවයි ෙම්  ලාභය අඩු වී තිෙබන්ෙන් කියන එක විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  එම නිසා ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවත් අද අෙප් 
රෙට් ෙහොඳ  ආයතනයක් විධියට ශක්තිමත්ව ඉදිරියට පවත්වා 
ෙගන යනවා.  

සමස්ත මහින්ද චින්තන වැඩසටහන තුළ ෙම් රජය, අෙප් රෙට් 
ෙභෞතික සංවර්ධනය, ආර්ථික සංවර්ධනය පමණක් ෙම් රෙට් 
සැබෑ සංවර්ධනයයි සිතා කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් අමාත්යතුමාත් ෙම් අමාත්යාංශය තුළින් නිවාස ලබා දීෙමන්   
පමණක්  ඒ අයෙග් පවුල් යහපත් තත්ත්වයකට පත් ෙව්ය කියන 
තැන ඉඳෙගන කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ 
නගරෙය් ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය 
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තුළ ෙම් ජනාවාසවල ජීවත් වුණු දරුවන්ෙග් ෙසෞන්දර්ය 
කුසලතාවන්  එළි දක්වන්න, කීඩා කුසලතාවන්  එළිදක්වන්න,   
චිත ඇඳීෙම් විවිධ කුසලතාවන් එළිදක්වන්න, රචනා ගායනා වැනි 
අංශවල කුසලතාවයන් එළි දක්වන්න කටයුතු කළා. අවුරුදු 
කිහිපයක්ම ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ෙකොළඹ ආශිත  
ජීවත් වන දරුවන්  විසිදාහකට ආසන්න පමාණයක්  අතර චිත 
තරග පැවැත්වූවා. විෙශේෂෙයන් ඒ අයෙග් කුසලතාවන් එළි දැක්වීම 
සඳහා අවස්ථාවන් උදා කර දුන්නා. ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයා 
ඉදිරිෙය්ත්  ඒ අයෙග් කුසලතාවන් එළි දැක්වීමට  අවස්ථාව ලබා 
දුන්නා.  අද වනෙකොට ඒ ජනාවාසවල ජීවත් වුණු දරුවන් තුළ  
ආකල්පමය වශෙයන් ෙවනසක් ඇති කිරීම සඳහා ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ අද ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට්  65,000කට ආසන්න පැල්පත්වාසීන් ෙවනුෙවන්  
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය නිවාස 18,000ක් සම්පූර්ණ කර 
දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලබන අවුරුද්ද 
ෙවනෙකොට 22,000කට ආසන්න නිවාස සංඛ්යාවක ඒ අය නැවත 
පදිංචි කරවනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින් අපිත් 
සමඟ කිව්වා, නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ෙම් 
කියාත්මක කරපු වැඩ පිළිෙවළවල් තුළින් ඒ දරුවන්ෙග් 
ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිබීම නිසා සුපිරි පහසුකම් 
සහිත නව නිවාසවලට ගිහින් ඒ අයෙග් ජීවිත ගත කිරීෙම්දී ඒ ඇති 
වුණු ෙවනස ඒ අයට අද විශාල පිටුවහලක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා කියා. එම නිසා ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා 
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය විධියට අපි නිවාසයක් පමණක් ලබා 
දීලා වගකීෙමන් ඈත් ෙවන්ෙන් නැතුව ෙම් අයට සැබෑ ෙලස ෙම් 
සමාජය තුළ ජීවත් වීම සඳහා අවශ්ය කරන පරිසරය ෙගොඩ නැගීම 
පිළිබදවත් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට අවධානය ෙයොමු කර අද 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ අයෙග් ස්වයං රැකියා ශක්තිමත් 
කිරීම සඳහාත් කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ෙලෝක 
ජනාවාස දිනය මුල් ෙකොටෙගන මහවැලි ෙක්න්දය (තිෙබන) අසල 
වීථිෙය් පවුල් 200කට ආසන්න සංඛ්යාවක් සහභාගි කරෙගන දින 
ෙදකක වීථි ආහාර පදර්ශනයක් පවත්වලා, සැණෙකළියක් 
පැවැත්වූවා. ඒ අයට අවශ්ය කරන ගෘහ උපකරණ ලබා දීලා, ස්වයං 
රැකියා පුහුණුව ලබා දීලා, ඒ අයෙග් ස්වයං රැකියා ශක්තිමත් කර 
ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට පත් කර තිෙබනවා. දරුවන්ෙග් 
ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා වාෙග්ම 
ෙම් අයෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළවල් 
ගණනාවක් අද අප අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතනවලින් 
කියාත්මක කර තිෙබනවා. එයයි විය යුතු වන්ෙන්. ඒ ජනතාවෙග් 
සැබෑ පශ්න ෙදස බලන්ෙන් නැතුව නිවාසයක් විතරක් ලබා දීලා 
වගකීෙමන් ඈත් ෙවන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ICTAD ආයතනය ගරු ඇමතිතුමාෙග් සංකල්පයක් විධියට 
අතීතෙය්දී සම්බන්ධකම් පවත්වා ෙගන ගිෙය් ඉදි කිරීම් සමාගම් 
සහ ඉදිකිරීම්කරුවන් සමඟ පමණයි. නමුත් සමස්ත ඉදිකිරීම් 
ක්ෙෂේතය ෙම් අයට පමණක් සීමා ෙවන්ෙන් නැහැ.  

අෙප් ගරු ෙව්ලායුදම් මන්තීතුමා සඳහන් කරපු පරිදි 
කම්කරුවාෙග් සිට ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. සමස්ත ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය දියුණු කරනවා නම්, 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් සියලුම අය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට ෙහොඳම ෙපදෙර්රුවා, 
ෙහොඳම වඩු කාර්මිකයා, ෙහොඳම විදුලි කාර්මිකයා, ජල නළ 
කාර්මික ශිල්පියා, ටයිල් අතුරන්නා, කම්බි නැවුම්කරුවා, 
පින්තාරුකරුවා ඒ වාෙග්ම යන්ත සූත ෙමෙහයවන්නා ආදී 
වශෙයන් ක්ෙෂේත දහයක පහළ මට්ටෙම් ඉන්න ෙහොඳම ශිල්පීන් 
දිස්තික්ක මට්ටෙමන්, පළාත් මට්ටෙමන් සහ ජාතික මට්ටෙමන් -
මුළු ලංකාෙවන්ම- ෙතෝරා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කළා. පළමු වැනි අවුරුද්ෙද් ෙම් සඳහා 
6,000කට ආසන්න ෙදෙනකු  සහභාගි වුණා. ෙමවර 8,000කට 

ආසන්න පමාණයක් ෙම් සඳහා ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා. ෙම් වන 
විටත් ඒ අයෙග් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු ෙවනවා. ලබන 15 වැනි දා 
සුගතදාස කීඩාංගනෙය්දී මුළු රෙට්ම සිටින ශිල්පීන් ෙගන්වා 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඒ අයට උපහාර දැක්වීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. හුෙදක්ම ඉදිකිරීම් භාරව 
කටයුතු කළත්, නිවාස භාරව කටයුතු කළත්, ෙභෞතික පැත්තට 
පමණක් සීමා ෙනොවී සමස්ත සංවර්ධන කියාවලියට අවශ්ය කරන 
සමාජ සංවර්ධන කියාවලිය ෙදසටත් අවධානය ෙයොමු කරමින් අද 
අෙප් අමාත්යාංශය විසින් දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් ඉටු කර ෙගන 
යමින් සිටින බව ඉතාමත් සතුටින් පකාශ කරන්න ඕනෑ. එම නිසා 
අපට නායකත්වය ලබා ෙදන ගරු විමල් වීරවංශ අමාත්යතුමාටත්, 
ඒ වාෙග්ම අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමන්ලා 
ඇතුළු සියලුම ආයතන පධානීන්ටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් 
ස්තුතිය පළ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mohamed Aslam. You 

have got 11 minutes to speak. 
 
[අ.භා. 5.47] 
 
ගරු ෙමොහමඩ් අසල්ම් මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்) 
(The Hon. Mohamed Aslam) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ඉදි කිරීම්, ඉංජිෙන්රු 

ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ 
කාරක සභා විවාදෙය්දී මා හට ද කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුති වන්ත ෙවනවා. මා සමඟම පළාත් සභාෙව් 
එකට කටයුතු කළ, සෙහෝදර මන්තීවරුන් වන ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා 
ඉදි කිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කරන ෙමවැනි අවස්ථාවකදී කථා 
කිරීමට ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

මීට ෙපර ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් තිබූ ඇතැම් ආයතන 
ෙවනුෙවන්, යම් විෂය පථයන් සඳහා ෙවනම අමාත්යාංශ පිහිටුවා 
තිෙබන ෙහයින්, නිවාස ඉදි කිරීම් විෂය පිළිබඳව කුමන ආයතනය 
සමඟ මහජනයා සම්බන්ධ විය යුතුද යන්න ගැන පැහැදිලිකමක් 
ෙනොමැතිවීම ගැටලු සහගත කරුණක්. 

ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් ගරු ඇමතිතුමන් ෙදෙපොළම -ගරු 
අමාත්යතුමා සහ ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා- හැකියාවක් තිෙබන 
අමාත්යවරුන්. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමන්ලාට ෙමොන අභිෙයෝගය 
ආවත්; මුදල් ලැබුණත්; ෙනොලැබුණත්; දැනට ලබා දී තිෙබන 
කාර්ය භාරය නිසියාකාරව ඉටු කරයි යන විශ්වාසය අපට 
තිෙබනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, නාගරික ජනාවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය වැනි 
ආයතනද නිවාස විෂයට සම්බන්ධ නිසා ඒ පිළිබඳව ජනතාව 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ සටහනකුත් අවශ්ය ෙවනවා.  

පසු ගිය දශක තුනකට ෙපර ඉදි කරනු ලැබූ මහල් නිවාස, ෙම් 
දක්වා ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අවධානය ෙයොමු 
ෙනොකළ ඉහළ මහල්වල පිහිටි නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ටද “ජන 
ෙසවණ" වැඩසටහන යටෙත් ඒවා නවීකරණය කිරීෙමන්, යහපත් 
පරිසරයක් ෙගොඩ නැඟීමට මඟ පාදා තිබීම ගැන සතුටට පත් 
වන්නට පුළුවන්. 

නිවාස පශ්නය ගැන කියන විට එය ෙපොදුෙව් සියලු ෙදනාටම 
බලපාන විෂයක් ෙව්. මනුෂ්යයාට ජීවත් වන්නට ආහාර ෙව්ලක්, 
නිරුවත වසා ගන්නට ඇඳුම් කට්ටලයක් ෙමන්ම, පදිංචියට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිවසක් අත්යවශ්ය ෙවනවා. පසු ගිය කාලයටත් වඩා නිවාස 
පශ්නය උග වී තිෙබන යුගයකයි අප කවුරුත් සිටින්ෙන්. පසු ගිය 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් "ගම් උදාව" වැඩසටහන 
පැවැති අවස්ථාෙව් නිවාස පතිසංස්කරණය සඳහා ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවතින් ලබා ෙදන ලද රුපියල් 3,000 සිට 
10,000 දක්වා මුදල -එම රජෙයන් නිවාස ඉදි කරනවාය කියමින්, 
නිවාසවල හුණු ගෑම සඳහා ලබා දුන් ණය මුදල- පිළිබඳව ජනතාව 
දැන ෙගන සිටිෙය් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව් ජනතාව හිතා ෙගන 
සිටිෙය් ඒ මුදල “ගම් උදාව” නිසා නිකම් ලබා ෙදනවාය කියා. 
නමුත්, ඒ මුදල මාස්පතා ෙගවීමටයි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒක 
පසුවයි දැන ගන්නට ලැබුෙණ්. අදත් එම ෙගවීම් කර ගන්න බැරි 
සමහර අය මෙග් බල පෙද්ශෙය් ඉන්නවා. මා ඒ පිළිබඳව මීට 
ෙපරත් ගරු ඇමතිතුමන්ලාට ලිඛිතව දැනුම් දීලා තිෙබනවා. එම 
නිසා එවැනි සුළු ණය මුදල් පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරනවා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්, ෙමවර ඉදිරිපත් කරන ලද අය 
වැය වාර්තාව මඟින්, රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින්ට ලබා දී තිෙබන 
සහන සම්භාරය සංසන්දනය කිරීෙම්දී, දුප්පත් ජනයා ෙම් ණෙයන් 
නිදහස් කළ යුතුව තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එය ෙබොල් ණයක් 
ෙලස කපා හරින්ෙන් නම්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට දුප්පත් 
ජනතාවෙග් සිත්වල සදහටම ෙගෞරවයක් ඇති ෙව් යයි සිතනවා. 
මහල් නිවාස සහ ආදර්ශ ගම්මානවල නිවාස ඉදි කරන ලද 
ස්ථානවලට යාබදව ඉතිරි වී තිෙබන ඉඩ කඩම්, අනවසර 
පදිංචිකරුවන්ෙග් ගහණයට ලක් වී තිෙබනවා.   

රජය සතු නිවාස ෙයෝජනා කමවල ඉතුරුව තිෙබන නිවාස, 
ඉඩම් දැනටමත් සමහර අය අත් පත් කර ෙගන සිටිනවා. කළුතර 
දිස්තික්කයට ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර, ඒ ඉතිරි වී තිෙබන 
ඉඩම්වලත් නිවාස කීපයක් සාදා ෙදනවා නම්, ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන 
නිවාස පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබන බව මා දකිනවා. වතු නිවාස 
ඇතුළු මුඩුක්කු නිවාස ගණනාවක් ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ෙකොළඹ 
නගරය අලංකාර කිරීම ෙවනුෙවන් කඩා ඉවත් ෙකොට තිෙබනවා. 
එම නිවාස හිමියන්ට නිවාස ලබා දීමටත්, අනු පවුල් වශෙයන් 
ජීවත් වූ අයවලුන්ටත් නිවාස ලබාදීමටත් කටයුතු කරන ෙමන් 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ලබා දී තිෙබන 
නිවාසවල පදිංචිකරුවන් අතුරින්, ෙමෙතක් ඔප්පු ලබා දී නැති 
සමහර අය මෙග්  ෙබ්රුවල ආසනෙය් සිටින බව මම ඔබතුමාෙග් 
කාරුණික අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. සමහර අයට අවුරුදු 
20කට ආසන්න කාලයක් ගතෙවලාත් ඔප්පු ලබා දී  නැහැ.  ඒ 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර ඒ අයටත් ඔප්පු ලබා 
දීමට අවශ්ය කටයුතු කරන ෙමන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. නිවාස වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම්දී දිවයිෙන් සියලුම 
දිස්තික්කයන් ආවරණය වන පරිදි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් ෙතෝරාගත් ගම්මාන සඳහා ගාමීය නිවාස ෙයෝජනා 
කමයක් ආරම්භ කළ යුතුයි කියලා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමාට මම 
සිහිපත් කරනවා. රාජ්ය නිලධාරින්ට, රණවිරුවන්ට සහ ධීවර 
කාර්මිකයන්ට නිවාස වැඩසටහන් කියාත්මක වන අයුරින්ම ස්වයං 
රැකියාවල නියැෙලන අයටත් නිවාස ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

ඉදි කිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත්යාංශය මඟින් අප රෙට් ජනතාවෙග් නිවාස අවශ්යතාව 
සපුරාලීම අරමුණු කර ෙගන පසු ගිය අවුරුදු 4ක කාලය තුළ 
සාර්ථක වැඩසටහනක් කියාත්මක කර තිෙබනවා. ෙම් වන විට 
කියාත්මක ෙවමින් පවතින ෙම් වැඩසටහන යටෙත් කළුතර 
දිස්තික්කෙය් නිවාස 487ක් සංවර්ධනය කර ඇති අතර, තවත් 

නිවාස 527ක සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ෙම් 
සඳහා රුපියල් මිලියන 71ක් පමණ ආෙයෝජනය කර ඇති බව ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මම කියා සිටිනවා. අපිට ෙම් වැඩසටහන ෙදස 
ඉතාමත් සතුටුදායක අන්දමින් බලන්න පුළුවන්.  

කළුතර දිස්තික්කෙය් රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් නිවාස 
අවශ්යතාවට විසඳුම් ලබා ෙදන වැඩසටහනක් වශෙයන් 
ජනෙසවණ උපහාර වැඩසටහන හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් 
යටෙත් රාජ්ය ෙසේවකයින් 918කට පමණ ණය මුදල් නිදහස් කර, 
නිවාස ඉදි කිරීම් අවසන් කර ඇති අතර, තවත් නිවාස 489ක් 
පමණ ඉදි කරමින් පවතිනවා. ෙම් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5ක ණය 
මුදලක් ලබා ෙදන අතර, තමන්ෙග් තැන්පත් ධනය ද, ශමය ද 
ෙයොදවා ණය මුදල ෙමන් කීප ගුණයක් වටිනා නිවසක් ඉදි කර 
ගැනීමට පතිලාභියාට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙම්ක ඒ අයට ලබා ෙදන ශක්තියක් හැටියට අපිට සලකන්න 
පුළුවන්. අෙනකුත් දිස්තික්ක තුළ ෙම් වන විට නිවාස 1430ක 
පමණ සංවර්ධන කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර, තවත් නිවාස 
1157ක පමණ සංවර්ධන කටයුතු ද කරමින් පවතිනවා.  ෙම් සඳහා 
රුපියල් මිලියන 295කට වඩා වැඩි  මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර 
ඇති බව සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, පසුගිය වසරටත් වඩා ෙහොඳින් ලබන වසෙර්දී 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් කටයුත්ත කර ගැනීම සඳහා ශක්තිය 
ෛධර්යය ලැෙබ්වා! කියලා ෙම් ෙමොෙහොෙත් මම පාර්ථනා 
කරනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී  විපක්ෂය ෙම් කාරණා විෙව්චනය 
කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලෙය් ඒ අය කළ ෙද්වල් ඒ 
අයට අමතක ෙවලා ඇති. ගුණරත්න වීරෙකෝන් ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග් ටකරන් කෑල්ලක් එෙහම නැත්නම් උළු කැටයක් දුන්නත් 
ඒකත් නිවාසයක් හැටියට ඒ අය ඒ දවස්වල කියා හිටියා.   

නමුත් අද එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම් කාල වකවානුෙව්දී ගරු 
ඇමතිතුමා එයට පරස්පර අන්දමින් කටයුතු කර යම් කිසි වැඩ 
පිළිෙවළක් කර තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් මතෙභ්ද තිෙබන්න පුළුවන්, අමාත්යාංශවල අඩු පාඩු 
තිෙබන්න පුළුවන්. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. අමාත්යාංශයට ෙවන් 
කර තිෙබන සුළු මුදෙලන් ෙහෝ තමුන්නාන්ෙසේලා ෛධර්යවත්ව, 
ඉතාම දක්ෂ ෙලස වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒක අද 
කියාෙවන් ඔප්පු කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඒ හැකියාව 
පිළිබඳවත් අපි ආඩම්බර ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා 
හැටියට කටයුතු කරන මා මිත ලසන්ත අලගියවන්න 
මැතිතුමාෙගන් ඔබතුමාට ෙලොකු ශක්තියක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් හැටියට මෙග් දිස්තික්කෙය් හිටපු දිස්තික් 
ෙල්කම්තුමාව ඔබතුමන්ලාට ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් රට 
සංවර්ධනය වන විට ලබන වසෙර්දී ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය හරහා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙදෙපොළට මීට වඩා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර ගැනීමට සියලුම 
ශක්තිය හා ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Hon. Member, Mr. Zamindar is building some houses. 

Why do you not ask for some houses from him for the 
Kalutara District?   

 
ගරු ෙමොහමඩ් අසල්ම් මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்) 
(The Hon. Mohamed Aslam) 
Not in the Kalutara District; you are talking about the 

Ampara District. - [Interruption] Thank you. 
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නැවත වතාවක් 

තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවසරය මත නැඟී සිටිෙය් ෙම් විවාදයට 
සාධාරණය ඉටු වීම සඳහා මා අවශ්යෙයන්ම ඉදිරිපත් කළ යුතු 
කරුණු කීපයක් තිෙබන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු 8 තුළ අඩු 
ආදායම්ලාභී ජනතාව ෙවනුෙවන් 750,000ක පමණ නිවාස 
පමාණයක් ඉදි කිරීම සඳහා දායක ෙවන්න රජයක් හැටියට අපට 
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අඩු පහසුකම් සහිත නිවාස 
පතිසංස්කරණය කිරීමත්, වැඩිදියුණු කිරීමත්, ඒ වාෙග්ම අලුතින් 
ඉදි කිරීමත් කියන ඒවා ෙම්කට අයිති වනවා. අපි පැරණි මහල් 
නිවාස පතිසංස්කරණය කිරීම ආරම්භ කළා. ඒ ෙවනුෙවන් 
ඉතිහාසෙය් වැඩිම මුදලක් ආෙයෝජනය කළ කාල පරිච්ෙඡ්ය බවට 
ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට යාපනය 
ගුරුනගර් මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමය ඇතුළුව නිවාස ෙයෝජනා 
කම 22ක් නවීකරණය කර තිෙබනවා. තවත් නිවාස ෙයෝජනා කම 
23ක් පතිසංස්කරණය කරමින් පවතිනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා 2014 අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළ 
පරිදි ෙකොළඹ නගරෙය් නිවාස ෙනොමැතිව ජීවත් වන පවුල් 
50,000කට ආසන්න පිරිසකට නිවාස ඉදි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ 
තුෙනන් ෙදකක් පමණ දැනට නිමා ෙවලා තිෙබන බව. 2016 
පමණ වන විට ඒ සියලුම පවුල් ෙවනුෙවන් නිවාස ඉදි ෙකොට 
අවසන් කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙම් ගරු සභාෙව්  වැරදි සංඛ්යා ෙල්ඛන  කියැ වුණා. ඒ කරුණු 
නිවැරදි විය යුතු බව මා ෙම් එක්කම අවධාරණය කරන්න 
කැමැතියි. අපිට 2015 අය වැෙයන් මහල් නිවාස පිළිසකර කිරීමට 
අතිෙර්කව රුපියල් මිලියන 750ක මුදලක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ 
මුදල් ෙයොදවලා විෙශේෂෙයන්ම මත්ෙත්ෙගොඩ නිවාස ෙයෝජනා 
කමය, අන්දරවත්ත නිවාස ෙයෝජනා කමය වැනි නිවාස ෙයෝජනා 
කම ඇතුළුව තව නිවාස ෙයෝජනා කම 34ක පතිසංස්කරණ 
කටයුතු කඩිනම් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

අඩු අදායම්ලාභීන්ෙග් නිවාසකරණ වැඩ පිළිෙවළ ෙවනුෙවන්, 
නිවාස වැඩිදියුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් ෙදගුණ කරන්නත්, ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් නව නිවාස ඉදි කිරීෙම් කාර්යයන් ගාමීය වශෙයනුත් 
මීට වඩා විශාල පමාණයකට යන්නත් ඉදිරි වර්ෂෙය්දී අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඇතැමුන් සමහර යුග ගැන පාරම්බාන විට 
මෙග් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමන් 
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙතොරතුරු 
උපුටා දක්වමින් පැහැදිලි කළා, අලුතින් නිවාස ඉදි ෙවලා තිෙබන 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද කියලා.    

1994න් පස්ෙසේ ආරම්භ ෙවච්ච පාලන කාලය තුළ අලුතින් 
ඉදිෙවලා තිෙබන නිවාස සංඛ්යාව  අතර ෙවනස  පැහැදිලි කළා. 
ෙමොන ගණන් මිනුම් කිව්වත් ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන ගණන් තමයි අපට පිළිගන්න  
වන්ෙන්. ඒ අනුව ෙපෙනනවා, ෙමතැනදී ෙගොඩ නඟපු සමහර 
මතවාද පට්ටපල් ෙබොරු බව. ඒ වාෙග්ම, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 2015 අවුරුද්ෙද්දි 
තවත් වැදගත් පියවර රැසකට අවතීර්ණ ෙවන්න.  

මා ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නයකට පිළිතුරු වශෙයන් කිව්වා, 
අෙප් රෙට් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න ශිල්පීන් 

පිළිබඳව. සියයට 71ක් පමණ ඔවුන් ඉන්නවා. ඒ අයෙග් 
සුබසාධනය වැඩි දියුණු කරන්න, ඒ අයෙග් ශිල්පීය පගුණතාවන් 
වැඩි දියුණු කරන්න, ඒ අයෙග් වෘත්තීය මට්ටම දියුණු කර NVQ 
සහතිකය ලබා ෙදන්න, ඒ අයට අවශ්ය කරන උපකරණ ලබා 
ෙදන්න, ඒ අයට විශාම වැටුප් ෙහෝ රක්ෂණ කමයක් ඇති කරලා 
ෙදන්න, ඒ වාෙග්ම ඒ අය ෙවනුෙවන් සමාජ පිළිගැනීම ඇති 
කරන්න අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එම සමාජ පිළිගැනීම ඇති 
කරන්න කටයුතු කරන උෙළලට, “ශමාභිමානි” මහා ඇගයීෙම් 
උෙළල කියලායි කියන්ෙන්. එය, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ශිල්පීන්ද 
ඇතුළුව ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් සියලු ෙදනාම එක්වර අගයන 
උෙළලක්. ඒ වැඩ පිළිෙවළ එක අතකින් ෙකෙරනවා. තව 
පැත්තකින් ඉදිකිරිම් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය කරන මානව 
සම්පෙත් ගුණාත්මක තත්ත්වය ඉහළ නංවන්න අපි මැදිහත් 
ෙවනවා.  

 අපට පුළුවන් වුණා, නිවාසකරණෙය්දී රාජ්ය බැංකු විශාල 
පමාණයක දායකත්වය ෙම් රෙට් ෙපොදු ජන අවශ්යතා ෙවනුෙවන් 
ෙයොදවන්න. ඒ අනුව අපට පුළුවන් වුණා, 2011 ඉඳලා 2013 වසර 
දක්වා විෙශේෂෙයන්ම,ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන් ඇතුළු 
අෙනකුත් ජන කණ්ඩායම්වල නිවාස සංවර්ධනය හා ඉදිකිරීම් 
අවශ්යතා ෙවනුෙවන් රාජ්ය බැංකු හරහා ලබා ෙදන මුදල් පමාණය 
රුපියල් මිලියන 80,000ක පමණ පමාණයකට වර්ධනය කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒෙකන් ෙපෙනනවා, ෙම් 
අමාත්යාංශයට පැවරුණු විෂයයන් කළමනාකරණය කිරීෙම්දී අපි 
පටු දැක්මකට හිර වුෙණ් නැති බව. ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන 
කලින් ඉදි ෙවච්ච මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමවල ඉන්න අය දාන 
ඡන්ද ෙපට්ටිය බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ඒවා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට ඡන්දය වැෙටන තැන් කියලා. නමුත් අපි ඒවා බැලුෙව් 
නැහැ. ගරු සජිත් ෙපේමදාස අෙප් මන්තීතුමා දන්නවා, එතුමාෙග් 
තාත්තා හිටපු “සුචරිතය” ළඟ තිෙබන මහල් නිවාස ෙයෝජනා 
කමය පවා අපි නවීකරණය කළ බව. ඒෙක්දී අපි පටු ෙද්ශපාලන 
ෙභ්ද බැලුෙව් නැහැ. ඡන්දය කාටද වැටුෙණ් කියලා බැලුෙව් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ගාමීය දිළිඳු ජනතාවෙග් අවශ්යතාවලට 
අවතීර්ණ ෙවන ෙකොටත්, කිසි ෙලසකින්වත් අපි ෙද්ශපාලනයක් 
බැලුෙව් නැහැ.  

අෙප් ආයතනවල පත්වීම් ගැන කථා කළා. ෙද්ශපාලනය කරපු 
සභාපතිවරු ඉන්නවා ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, වෘත්තීය 
පළපුරුද්ද තිෙබන ෙකෙනක් නම් කළ යුතුයි කියන හැම 
තැනකටම එවැනි පුද්ගලයන් මිසක් අපි ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ 
වූ පුද්ගලයන් පත් කරලා නැහැ. ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් 
සභාපතිතුමා ඒ වෘත්තීය පිළිගැනීෙම් මට්ටම තිෙබන ෙකෙනක්. 
ඔහු ෙද්ශපාලනයට අදාළ නැහැ. ඒ වාෙග්ම, රාජ්ය නිර්මාණ හා 
නීතිගත සංස්ථාෙව් හිටපු සභාපතිවරු,  දැන් ඉන්න සභාපතිවරයා 
ෙද්ශපාලන අරමුණු කල්පනා කරලා දාපු අය ෙනොෙවයි. ඒවාට 
ඕනෑ ඒ ඉංජිෙන්රු දැනුම තිෙබන, ඒ අදාළ පරිසරය පිළිබඳව 
අවෙබෝධය තිෙබන අය. ඒ වාෙග්ම, කලින් ඉදිකිරීම් අභ්යාස හා 
සංවර්ධන ආයතනය හැටියට තිබුණු, දැන් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
සංවර්ධන අධිකාරිය හැටියට තිෙබන ආයතනෙය් සභාපති කරලා 
තිෙබන්ෙන්ත් ඒ පිළිබඳ  වෘත්තිකෙයක්; ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් 
architect ෙකෙනක්.   ඒ අනුව බැලුවාම, මට ෙම් විධිෙය් 
උදාහරණ ඕනෑ තරම් කියන්න පුළුවන්.  

අෙප් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග්, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් කියන්ෙන් ෙලොකුම, වැදගත් තනතුරක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ තනතුරට දැම්ෙම්, ඔය කියන ෙමොකක්ද 
මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයක් කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් චරිත 
රත්වත්ෙත් මහත්මයා. නිවාස අධිකාරිෙය් සභාපතිත් එෙහම 
ෙවන්න ඕනෑය අපි කියලා ෙකෙහේදිවත් කියලා නැහැ. ඒ තනතුර 
කරන්න පුළුවන් ෙකෙනකුට අපි  ෙදනවා. තවත් ආයතනයකට 
වුණත් එෙහම බාධාවක් නැත්නම් ඒකට අවශ්ය ෙකනා, සුදුසු 
ෙකනා  අපි  පත් කරනවා.  

1799 1800 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආයතනවල කියාකාරි අධ්යක්ෂ තනතුර  හැදුෙව්, ෙපේමදාස 
මහත්මයා මිසක් අපි ෙනොෙවයි. ෙපේමදාස මහත්මයා ඒක හැදුෙව්ම  
තමන්ට වඩාත් විශ්වාසවන්ත යැයි සැලෙකන, ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් සම්බන්ධතා තිෙබන පුද්ගලයන්  නම් කරන්නයි. ඒක ඒ 
විධියට නම් කරලා තිෙබනවා. ඒක සාමාන්යෙයන් පසු ගිය 
ඉතිහාසය පුරාම සිද්ධ ෙවච්ච ෙදයක්. හැබැයි, ඒ හැම ෙකෙනක්ම 
ඒ ආයතනවල පගතිය ෙවනුෙවන් ඉවහල් ෙවනවා මිසක්, ඒ 
ආයතන කඩා වට්ටන්න සම්බන්ධ ෙවලා නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ පිළිබඳව ඕනෑම තැනකදී අපට අභිෙයෝග 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනෙවයි. මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් අපට පුළුවන් වුණා, කලාපෙය් වැඩිම ස්ථිර 
නිවාස පමාණය තිෙබන රට බවට පත් ෙවන්න; කලාපෙය් අඩුම 
පැල්පත් පමාණය තිෙබන රට බවට පත් ෙවන්න; කලාපෙය් වැඩිම 
විදුලි බලය නිවාසවලට දීපු රට බවට පත් ෙවන්න; කලාපෙය් 
වැඩිම ජල සම්බන්ධතා ෙගවල්වලට දීපු රට බවට පත් ෙවන්න. 
ෙම් අවුරුදු පහක කාලයක් තුළ ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවෙළේ 
පතිඵලයක් විධියට, දකුණු ආසියානු කලාපෙය් ඒ වැදගත් 
ස්ථානයට එන්න  රටක් හැටියට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මහත්වරු ෙමොන අසුබවාදී චිත මවන්න හැදුවත්, රෙට් ෙපොදු 
ජනතාව දන්නවා ෙම් ෙකෙරන වැඩ කටයුතු. ඒවා ඔවුන්ෙග් ඇස් 
ෙදකට  ෙපෙනනවා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඇස් අන්ධ වුණු 
මහත්වරුන්ට ෙනොෙපනුණාට, ෙපොදු ජනතාවට ෙම් කරුණු ඉතා 
මැනවින් ෙත්රුම් ගන්නට පුළුවන්.  

කවුරු  ෙහෝ කියනවා නම් අද ෙකොළඹ නගරෙය් ෙගවල් 
හැෙදන්ෙන් නැහැ කියලා, අද මහ ජනයා උඩ බලාෙගන ඉන්ෙන්. 
ඒ තරම් දැවැන්ත මහල් නිවාස පද්ධතියක් හැෙදනවා. ඒ මහල් 
නිවාස පද්ධතිය හැෙදනවා.  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ ෙගදරක පමාණය 
වර්ග අඩි 300යි කියලා. ඔබතුමා කියපු ගණන නිවැරදි නැහැ; 
වැරදියි. මුලින් හදපු ෙගවල්වල පමාණය වර්ග අඩි 370යි. [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. ඕකෙන් ඉතින්. ෙම් පිළිබඳව 
ජනතාවෙගන් ආපු ඉල්ලීම් සලකා බලලා කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
තීන්දුවක් ගත්තා, මින් අනතුරුව හදන නිවාස වර්ග අඩි 400ට වැඩි 
ෙවන්න ඕනෑ කියලා. අපි අෙප් නිවාස පතිපත්තිෙයන්, රජය 
අනුමත කළ නිවාස පතිපත්තිෙයන් දැන් තීන්දු කරලා තිෙබනවා, 
අඩුම තරමින් එක නිවසක් වර්ග අඩි 500ට වඩා වැඩි ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ අනුව, අඩු පාඩුවක් වුෙණොත් අපි ඒක හදා ගන්නවා. අපි 
කියන්ෙන් නැහැ අපි සර්වෙතෝභදයි කියලා. ෙනොෙපෙනන ෙදයක් 
ෙපන්වා දුන්ෙනොත්, ඒක හරි නම් අපි ඒක පිළිගන්න ලැහැස්තියි. 
වැඩ කරන මිනිසුන්ෙගන් තමයි අඩු පාඩු ෙවන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා, රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා ෙම් ෙවනුෙවන් විශාල කැපවීමක් කරනවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වර්ග අඩි 600ක ෙගවල් හදන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මම කැමැතියි රත්තරෙන්, වර්ග අඩි 600 ෙනොෙවයි වර්ග අඩි 

10,000ක් ෙදන්න වුණත්. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. නමුත්, 
රටක් හැටියට අපි ඉන්න මට්ටමක් තිෙබනවා, කරන්න පුළුවන් 

පමාණයක් තිෙබනවා. එෙහමෙන් අපිට ෙම්වා තීරණය කර ගන්න 
ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා කියන කාරණයට එකඟයි, විරුද්ධත්වයක් 
නැහැ. නමුත්, අවම වශෙයන් වර්ග අඩි 500 කියන තැනට අද අපි 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට 
කියන්නට කැමැතියි, ලුනාෙව් සහ ෙකොරලවැල්ෙල් අෙප් 
අමාත්යාංශෙයන් හදන නිවාස ෙයෝජනා කම තිෙබනවා. ඒවාෙය් 
අනිවාර්යෙයන්ම වර්ග අඩි 500ට වැඩි ෙගවල් තමයි හදලා 
තිෙබන්ෙන්, ඒ අඩු ආදායම්ලාභී පජාව ෙවනුෙවන්.  

ලයින්වල ජීවත් වුණු ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි තලවකැෙල් 
නිවාස 200කින් යුතු නිවාස ෙයෝජනා කමයක් හදනවා,           
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන්. එහි සභාපතිතුමාත් 
නීතීඥවරෙයක්. සහාධිපත්ය කළමනාකරණ අධිකාරිෙය් 
සභාපතිතුමාත් නීතිඥවරෙයක්. නිවාස ෙකොමසාරිස්තුමා 
නීතිඥෙයක් වාෙග්ම එතුමා ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලෙය් නීතිය 
පිළිබඳ ෙද්ශන කරනවා. ඒ අනුව අපි සුදුසුකම් සහිත පිරිසක් තමයි 
තනතුරුවලට දාලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් අපට ෙම් කාර්ය 
කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පසු ගිය අතීතය 
වාෙග් ෙද්ශපාලනය මත, ෙනොගැළෙපන පුද්ගලයන් තනතුරුවලට 
දාන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා Airport and Aviation Services 
(Sri Lanka) Limited එකට දාලා තිබුෙණ් කවුද? කවුද ඒ කාලෙය් 
එෙක් හිටිෙය්? ටැක්සි අෙබ්. [බාධා කිරීමක්] ඒ නමින්ම 
ෙත්ෙරනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. දැන් ඉන්න- 
[බාධා කිරීමක්] ඒ ටැක්සි අෙබ් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙකොෙහේද හිටිෙය්?  
නමින්ම ෙත්ෙරනවාෙන් ''ජල්තර'' පුද්ගලෙයක් කියලා. නමින්ම 
ෙත්ෙරනවාෙන් ''ජල්තර'' කියලා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, 
මම විවාද කරන්න යන්ෙන් නැහැ, ෙම් අන්තිම ෙමොෙහොෙත්. ඒ 
නිසා ෙම් පැත්තට ඇඟිල්ලක් දික් කරන විට ඔය පැත්ට හතරක් 
හැරිලා තිෙබනවා කියලා හිතාෙගන කටයුතු කරනවා නම් වැඩිය 
ෙහොඳයි කියලා මම කියන්නට කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැනුවත්වීම සඳහා කියන්න  ඕනෑ, අපි "විරු 
ගම්මාන" කියලා කියන්ෙන් ඒ ගෙම් ජීවත් ෙවලා දිවි පිදූ රණ 
විරුෙවකුෙග් නමින් හදන ගම්මාන. සාමාන්යෙයන් ෙම් ගම්මානය 
හදන්න ඉඩම රජෙයන් ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අඩු ආදායම්ලාභී 
පජාවට ෙහෝ රජෙය් ෙසේවකයන්ට ණය ෙහෝ ආධාර ෙදනවා, 
ඔවුන්ෙග් අවශ්යතාව දිහා බලලා. ඒ අයත් ඒ අයෙග් අෙත් තිෙබන 
මුදල් ෙම් සඳහා ෙයොදවනවා. අපි තාක්ෂණික සහෙයෝගය ෙදනවා. 
නියමිත කාලයක් තුළ ඒ ෙගවල් ටික ලස්සනට හදනවා. අපි 2010 
- 2014 කාලය තුළ ඒ විධියට විරු ගම්මාන 21ක් තුළ නිවාස 
1,532ක් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, අපි ෙනොවැම්බර් හා 
ෙදසැම්බර් මාස ෙදක තුළදී  රෙට් තැන් තැන්වල තිෙබන විරු 
ගම්මාන 5ක් විවෘත කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
ගම්මාන 5 තුළ නිවාස 163ක් තිෙබනවා.  එතැනින් ඉදිරියට විවෘත 
කිරීම සඳහා අපි දැනට ගම්මාන 13ක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. 
ඒවාෙය් නිවාස පමාණය 891යි. ඒ අනුව ෙපෙනනවා, සමස්ත විරු 
ගම්මාන පමාණය 39ක් සහ එකී ගම්මානවලට ඇතුළත් ෙවන 
නිවාස පමාණය 2,586ක් බව.  ඊට අමතරව ඒ අය ඉන්න ඉඩෙම් 
ෙග් හදා ගන්න, ඉන්න නිවස සංවර්ධනය කර ගන්න  වාෙග් ඒ 
කටයුතුවලටත් ෙවනම වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොන විධිෙය් චිතයක් මවන්නට හැදුවත් වැඩක් නැහැ. අපි සතුටු 
ෙවනවා, කුමන අභිෙයෝග මැද්ෙද් ෙහෝ යුද්ධය ඉවර කරලා රට 
ෙවනස් පරිච්ෙඡ්දයකට අවතීර්ණවීම ගැන. යුද්ධය තිබුණා නම් අද 
අපිට නිවාසකරණයක් ගැන අද කථා කරන්නට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් රෙට් ෙබෝම්බ පිපුරුවා නම් මුළු මහත් සල්ලි සියල්ලම 
පුච්චන්න ෙවන්ෙන් ෙවඩි උණ්ඩවලට. යුද්ධය නැති නිසා තමයි, 
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙපන්වා 
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[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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ෙදන්ෙන් 2011න් පසුව අවුරුද්දකට ලක්ෂ 4ක් ෙගවල් හැෙදනවා 
කියලා.  ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. යුද්ධය තිෙබනතුරු අපට ඒ 
තත්ත්වයට එන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි ඒවා ෙත්රුම් ගන්න  
ඕනෑ. එක රැයින් සියල්ල අවසන් ෙවනවා කියලා අපි කියන්ෙන් 
නැහැ. හැම බලාෙපොෙරොත්තුවක්ම එක රැයින් ඵල දරනවාය 
කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් ෙම් පුංචි රට වැටිලා 
තිබුණු කනගාටුදායක අඩිෙයන් උඩට ඇවිල්ලා ජයගාහී 
බලාෙපොෙරොත්තු හඹා ෙගන යන කාල පරිච්ෙඡ්දයකට අවතීර්ණ 
ෙවලා තිෙබනවා, ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්. 

අවසාන වශෙයන්, මෙග් යුතුකමක් ඉටු කරන්න තිෙබනවා. 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශෙය් වැඩ 
කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යෑෙම්දී  අපට දායක වන,                
ෙම් ෙවනුෙවන් කැප ෙවන විශාල කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු ලසන්ත අලගියවන්න 
මැතිතුමා ෙනොමද සහෙයෝගයක් ෙදනවා, ෙම් අමාත්යාංශෙය් 
වැඩකටයුතු සාර්ථකව කරෙගන යන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, පී.එච්.එල්. විමලසිරි ෙපෙර්රා මැතිතුමාත් 
පසු ගිය කාලය තුළ අෙප් අමාත්යාංශෙය් පරිපාලන කටයුතු 
සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යෑමට දායක වුණා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් 
අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, අතිෙර්ක අධ්යක්ෂවරුන් සියලු ෙදනාමත්, 
ආයතනවල සභාපතිවරුන්, සාමාන්යාධිකාරිවරුන්, අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරුන් හා පධාන ඉංජිෙන්රුවන් කියන ෙම් හැම ෙදනාමත් 
අෙප් හැම ආයතනයක්ම ෙහොඳින් කළමනාකරණය කරනවා. අඩු 
පාඩු දැක්ෙකොත් අපි නිවැරදි කර ගන්නවා. එම නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අද අපට විශාල ෙචෝදනා එල්ල කරන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි, අර ෙමොකක්ද ලයිට් බිලක් 
අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා 
අවලාද කරන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලා විවිධ අභූත 
ෙචෝදනා නඟන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට එක ෙචෝදනාවක්වත් 
හරියට කරන්න බැරි නිසා තමයි, ෙබොරු ෙචෝදනා කරන 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි සතුටු ෙවනවා, අෙප් 
අමාත්යාංශය ෙගවුණු අවුරුදු තුන, හතරක කාලය ඇතුළත, 
එෙතක් - ඊට ෙපර - වැටිලා තිබුණු තත්ත්වෙයන් මුදා ෙගන 
ජවසම්පන්න ගමනකට ෙගන එන්න, අපි හැෙමෝටම කණ්ඩායමක් 
හැටියට හැකි වීම පිළිබඳව. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, එම 
කණ්ඩායෙම් සියලුම ෙදනාට ෙමම කාර්ය භාරය ඉතාම සාර්ථකව 
ඉටු කිරීමට දක්වන ලද දායකත්වය පිළිබඳව.  

විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අෙප් ඉල්ලීම් අපි 
ඉදිරිපත් කළාම, එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ඒවාට එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා. පැරණි මහල් නිවාස ෙයෝජනා කම නවීකරණය කිරීෙම් 
ෙයෝජනාව ෙවන නායකෙයක් නම් පිළිගන්ෙන් නැහැ. "ඕෙක් 
ඉන්ෙන් යූඇන්පී කාරෙයෝ කියලා කියයි; ඔය පරණ ඒවා 
පතිසංස්කරණය කළාට වැඩක් නැහැ කියයි; ඊට වඩා ෙහොඳයි, 
ෙමෙහම කරන එක කියයි". එෙහම ෙනොෙවයි, ෙම් රට ෙගොඩ 
නඟනවා නම්, ෙම් පටු අර්ථ නිරූපණ ෙදන්ෙන් නැතුව, සැබෑ 
ෙලස ෙම් සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ජනතාවට ලැෙබන ආකාරයට 
කටයුතු ෙකෙරන්න ඕනෑ. එම නිසා අද තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියන්න ෙදයක් නැහැ.  

ශී ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් පගතිය ගැන කිව්වා. 
අනිත් ආයතනවල වර්ධනය ගැන අපට තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක 
දවස් ගණන් වාද කරන්න පුළුවන්. කවුද මන්තී ෙකෙනකු ජාතික 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට ඇවිල්ලා ජාතික ෙසේවක සංග මෙය් 
සභාපතිතුමා හමු වී ඉල්ලා තිෙබනවා, මඩ ගහන්න ෙතොරතුරු. ඒ 
මන්තීතුමා කවුද? අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. අෙප් ගම්පහ 

මන්තීතුමා. එතුමා දවසක් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට 
ගිහිල්ලා ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් සභාපතිතුමා හමු ෙවලා මඩ 
ගහන්න ෙතොරතුරු ඉල්ලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ සභාපතිතුමා 
කියලා තිෙබනවා, "සර්, ෙම්ෙක් වැඩ ඔක්ෙකෝම ෙහොඳට ෙවනවා. 
ෙම්ෙක් ෙසේවකයන්ෙග් පශ්න ටික විසඳුවා. ඒ අයෙග් තිබුණු 
උසස්වීම් පශ්න විසඳුවා. වැඩ වර්ජන ෙමොනවත් නැතුව 
ෙසේවකයන්ට අවශ්ය කරන හැම සහෙයෝගයක්ම ලැබී තිෙබනවා. 
එම නිසා අපිට ෙම් ගැන කියන්න ෙදයක් නැහැ. කලින් තිබුණු 
තත්ත්වයට වඩා වැඩ ෙකෙරනවා. අෙප් ඉංජිෙන්රු අංශෙය් ශීමති 
මහත්මිය ඇතුළු කණ්ඩායමට වැඩ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා අපට කියන්න ෙදයක් නැහැ" කියලා. එතුමා එෙහම කිව්වාට 
පසුව, මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා අෙන්, ආෙයත් පඩි  ෙපළ 
බැහැලා හැරිලා ඇවිත් තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම්ෙක් ඇත්ත 
තත්ත්වය.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලනය කරද්දී, මට ගහන්න ඕනෑය 
කියලා හිතුණාම, ෙමොනවා හරි ගහනවා. ඒක ෙවනම කථාවක්. 
ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාට පතිවාදිෙයක් කියලා ෙපෙනනවා 
නම්, තර්ජනයක් කියලා ෙපෙනනවා නම් එෙහම කරනවා. ඒක 
ෙවන කථාවක්. [බාධා කිරීම්] - 

හැබැයි, අපි හෘදය සාක්ෂියට ෙබොෙහොම එකඟව ෙමම 
අමාත්යාංශෙය් වැඩ කටයුතු කරනවා. ෙම් රෙට් මහජන ධනය ගසා 
කන්ෙන් නැතුව, මහජන ධනයට කළ හැකි සාධාරණය උපරිමය 
කරමින් අපි අෙප් වගකීම ඉටු කරනවා. ඒ පිළිබඳව භය නැතුව 
ඕනෑම තැනක අපට අවධාරණය කරන්න පුළුවන් කියන එක 
සහතික කරමින් මා මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
“156 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 230,725,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
156 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       
රු. 22,900,000 

 
“156 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 22,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
156 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 3,933,005,000 

 
“156 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 3,933,005,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
156 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 6,841,200,000 

 

“156 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 6,841,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
156 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1803 1804 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

215 වන ශීර්ෂය.-  කාර්මික අධ්යාපන හා පුහුණු කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 166,250,000 

  
“215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු.166,250,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,       

රු. 14,200,000 
 
“215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 14,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
215 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.-  සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,170,020,000 
 
“215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,170,020,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        

රු. 121,700,000 
 

“215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 121,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
215 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
“தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 230,725,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள் 
ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 22,900,000 
 
“தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 

பா 22,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 
வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 3,933,005,000 

 
“தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 3,933,005,000 அட்டவைணயிற்  
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள் 
ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 6,841,200,000 

 

“தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 6,841,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  156, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  215.-  ெதாழில் ட்பக் கல்வி மற் ம் பயிற்சித் 

திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - 
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 166,250,000 

 

“தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 166,250,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 14,200,000 
 

“தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 14,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
 தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 
ெசல  பா 1,170,020,000 

 

 “தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 1,170,020,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள் 
ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 121,700,000 
 

“தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 121,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  215, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

1805 1806 

[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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Question, "That the sum of Rs. 230,725,000, for Head 156,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 156, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 01. - Operational Activities  - Capital Expenditure,           

Rs. 22,900,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 22,900,000, for Head 156, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 156, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,     
Rs. 3,933,005,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 3,933,005,000, for Head 156,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 156, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.  - Development Activities - Capital Expenditure,         
Rs. 6,841,200,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 6,841,200,000, for Head 156,  
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 156, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
HEAD 215.- DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION AND 

TRAINING  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 166,250,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 166,250,000, for Head 215, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 215, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,       

Rs. 14,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 14,200,000, for Head 215, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 215, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
  

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,       
Rs. 1,170,020,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,170,020,000, for Head 215, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 215, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 121,700,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 121,700,000, for Head 215, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 215, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

"123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 230,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 8,900,000 

 

"123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 8,900,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 100,500,000 
 

"123 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 100,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,        
රු. 3,778,000,000 

 

"123 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 3,778,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 

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

 
309 වන ශීර්ෂය. - ෙගොඩනැගිලි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 78,050,000 

 

"309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 78,050,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,          

රු. 18,800,000 
 

"309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 18,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම, 

රු. 176,550,000 
 

"309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන  වියදම, 
රු. 176,550,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

1807 1808 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,         

රු. 33,600,000 
 

"309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම, රු. 
33,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

310  වන ශීර්ෂය. - රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 37,675,000 

 

"310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 37,675,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,      
රු. 43,700,000 

 

"310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 
රු. 43,700,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
310 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  පුනරාවර්තන  වියදම, 
රු. 27,300,000 

 

"310 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන  වියදම, 
රු. 27,300,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
310 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,        

රු. 108,500,000 
 

"310 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම,          
රු. 108,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
310 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
311  වන ශීර්ෂය. - ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 157,750,000 
 

"311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 157,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන  වියදම,       
රු. 8,500,000 

 
"311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා 

රු. 8,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
311 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන 
ලදී. 

 
“தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 230,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா  8,900,000 
 

“தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 8,900,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல   பா 100,500,000 

 

“தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 100,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 

தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .-  அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 3,778,000,000 
 

“தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச்ெசல க்கான 
பா 3,778,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  309.- கட்டடங்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா  78,050,000 

 

“தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 78,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள் ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள்  -  லதனச் 

ெசல  பா 18,800,000 
 

“தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 18,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

1809 1810 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 176,550,000 

 

“தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 176,550,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 

 
தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 33,600,000 
 

“தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 33,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

  
தைலப்  310.- அரசாங்க ெதாழிற்சாைல 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 37,675,000 

 

“தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 37,675,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப் 
ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் பட்ட . 
 

தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 43,700,000 
 

“தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 43,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 27,300,000 
 

“தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் 
ெசல க்கான பா 27,300,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 
 

தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02 .- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 108,500,000 
 

“தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 108,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

தைலப்  311.- ேதசிய ெபளதிகத் திட்டமிடல் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 157,750,000 

 
“தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் 

ெசல க்கான பா 157,750,000 அட்டவைணயிற் 
ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட . 
 

தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01 .- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  லதனச் 

ெசல  பா 8,500,000 
 

“தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 8,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 

தைலப்  311, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Question, "That the sum of Rs. 230,900,000, for Head 123,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 123, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 8,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,900,000, for Head 123, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 123, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,      
Rs. 100,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 100,500,000, for Head 123,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 123, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,         
Rs. 3,778,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,778,000,000, for Head 123, 

Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 123, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 309. -  DEPARTMENT OF BUILDINGS 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure         
Rs. 78,050,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 78,050,000, for Head 309,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
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Head 309, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 18,800,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 18,800,000, for Head 309, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 309, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure      
Rs. 176,550,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 176,550,000, for Head 309,  

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

  

Head 309, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,          
Rs. 33,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 33,600,000, for Head 309, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the   Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 309, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 310. -  GOVERNMENT FACTORY 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure         
Rs. 37,675,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 37,675,000, for Head 310,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 310, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 43,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 43,700,000, for Head 310, 
Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 310, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure       
Rs. 27,300,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 27,300,000, for Head 310,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 310, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02. - Development Activities  - Capital Expenditure,         
Rs. 108,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 108,500,000, for Head 310, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 310, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

HEAD 311. -  DEPARTMENT OF NATIONAL PHYSICAL 
PLANNING  

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure         

Rs. 157,750,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 157,750,000, for Head 311,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 311, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 8,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,500,000, for Head 311, 

Programme 01, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 311, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය"යි ද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අ. භා. 6.15ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය.  
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැසව්ීම 2014 

ෙනොවැම්බර් 14වන සිකුරාදා. 
 

பி. ப. 6.15 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும் 
ெபா ட்  தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர்  அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகன்றார்கள்.  

கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ; மீண் ம் கூ வ  
2014 நவம்பர் 14, ெவள்ளிக்கிழைம.  

 

At 6.15  p.m., MR. PRESIDING MEMBER  left the Chair to report 
Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Friday, 14th November, 
2014. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

Dunesh Gankanda. 
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   රජෙය් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය 
அரச ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேசைவ 
GOVERNMENT TRANSLATORS' SERVICE 

 
[අ.භා. 6.17] 

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් ඒකාබද්ධ ෙසේවාවනට අයත් රජෙය් භාෂා 
පරිවර්තක ෙසේවය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පනවා ඇති රජෙය් භාෂා 
පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම ෙවනුෙවන් ස්ථාපනය කරන ලද ෙසේවාවකි. 
රාජ්ය ෙසේවය තුළ ජාතීන් අතර සංහිඳයා කාර්යය ෙවනුෙවන් විවිධ ජන 
ෙකොටස් යාකරන භාෂා පාලම ෙලස කටයුතු කරන්නා වූ ෙමම ෙසේවයට 
නිසි පිළිගැනීමක් හා ෙසේවා තත්ත්වයක් ලබා දීෙම් අවශ්යතාවය තිභාෂාමය 
ශී ලංකාවක් උෙදසා වූ ජාතික සැලැස්ෙමහි වාර්තාව මඟින් ෙමන්ම 
2013.06.20 දිනැතිව රජෙය් භාෂා පතිපත්තියට අදාළව අමාත්ය මණ්ඩලය 
විසින් ගන්නා ලද තීරණය තුළින්ද අවධාරණය ෙකරී ඇත. 

එෙසේ වුවද,  ෙමම ෙසේවයට අදාළව පවත්නා සැබෑ තත්ත්වය ඉහත 
වාර්තාවන්හි හඳුනා ගැනීම්වලට හාත්පසින්ම ෙවනස් වූවකි. 2006 වසර 
වන විට ටී.බී. 5-5-1 වැටුප් පරිමාණෙය් පිහිටි ෙමම ෙසේවෙය් විෙශේෂ 
පන්තිය සමඟ එකම වැටුප් පරිමාණෙය් පැවතිෙය් අධිකරණ ෙරජිස්ටාර් 
ෙසේවයට අයත් ෙවනත් තනතුරු ෙදකක් පමණි. ෙමම තනතුරු තුනම ඒ 
වන විට දීප ව්යාප්ත ෙසේවාවන්හි ආරම්භක වැටුප් පරිමාණයට වැටුප් 
වර්ධක 08ක් ඉහළින් පැවතිණි.  ඒ අනුව 2006.01.01 දින සිට කියාත්මක  
අංක 06/2006 දරන රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛය මඟින් ෙපර කී අධිකරණ 
ෙරජිස්ටාර් තනතුරු ෙජ්යෂ්ඨ මට්ටෙම් පිහිටි එස්.එල්.1 වැටුප් පරිමාණෙය් 
8 වැනි පියවෙරහි පිහිටවුවද ඒ හා සමඟ එකම වැටුප් පරිමාණෙය් වූ භාෂා 
පරිවර්තක විෙශේෂ පන්තිය තෘතීය මට්ටම දක්වා පහත ෙහළන ලදී. 

ඒ අනුව, දැනට අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කර ඇති පරිදි වඩා ඉහළ 
පිළිගැනීමක් ලබා දීමට ෙපර අවම වශෙයන් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවෙය් 
විෙශේෂ පන්තියට අහිමි කරන ලද ෙසේවා තත්ත්වය සුරකිමින් එම පන්තිය 
2006 වසරට ෙපර ඒ හා සමඟ එකම වැටුප් පරිමාණෙය් පැවති ෙසේවාවන් 
පිහිටුවන ලද ෙසේවා තත්ත්වෙයහි පිහිටුවීමට අවශ්ය පියවර ගන්නා ෙලස 
ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හැම ෙදනාම පිළිගන්නවා 
පසු ගිය දශක ගණනාවක් පුරාම භාෂා පශ්නයට අදාළ ජනවාර්ගික 
ගැටුමකින් අෙප් මුළු රටවැසියාම අපමාණ දුක් පීඩා වින්ද බව.  
ජීවිත හානි වුණා; ෙද්ෙපොළ හානි වුණා; මුළු රටටම අතිවිශාල 
වන්දියක් ෙගවන්න සිදු වුණා. ඒ වාෙග්ම නැවත එවැනි 
අනවෙබෝධයක්, ගැටුමක් රෙට් විවිධ භාෂා කථා කරන ජනතාවන් 
අතර කිසි දිෙනක ඇති ෙනොවිය යුතුය යන්න රෙට් සියලු 
ෙදනාෙග්ම ඒකායන පාර්ථනය වනවා.  ෙමන්න ෙම් නිසාෙවන් 
තමයි යුද්ධෙයන් පසු උගත් පාඩම් හරහා ජාතික සංහිඳියාවක් 
ෙගොඩ නඟන්නට උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිෙටව්ෙව්; ඒ වාෙග්ම තිභාෂාමය 
ශී ලංකාවක් උෙදසා වූ ජාතික සැලැස්මක් ඇති කෙළේ. 

රෙට් පරිපාලන භාෂා වන සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි භාෂා 
තුෙනන්ම ජනතාවට තමන්ෙග් ලිපිෙල්ඛන සන්නිෙව්දනයට 
රජෙය් කාර්යාලවලින් පහසුකම් ලබා දිය යුතු බවට ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් හතර වන පරිච්ෙඡ්දෙය් පනවා ඇති නියමය 
කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාව උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය 
පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් ෙදෙළොස් වන 
පිටුෙව් අවධාරණය කරනවා. ෙදමළ ජනතාව අවි අතට ගැනීමට 
මුල් වුණු එක් පධාන ෙහේතුවක් ෙලසත් ෙමකී නියමය කියාත්මක 
ෙනොකිරීම ෙපන්වා දී තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් නියමය කියාත්මක 
කරන්න තමයි භාෂා පරිවර්තක ෙසේවාවක් පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්. 
දැන් ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා නියමය අෙප් රෙට් කියාත්මක 

ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ෙම් ගැන මෙග් වචනෙයන් කියනවාට 
වඩා ගරු ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා  ඇමතිවරයා සඳහන් 
කළ පකාශයක් ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත් කියා මා හිතනවා. 2013 
අය වැය විවාදයට සහභාගි ෙවමින් ගරු ජාතික භාෂා හා සමාජ 
ඒකාබද්ධතා ඇමතිවරයා සඳහන් කළ පකාශයක් 2012 
ෙනොවැම්බර් 29 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 1775 
ෙමන්න ෙම් ආකාරයට සඳහන් වනවා: 

"අද ෙකොයි තරම් දුරට භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක ෙවනවාද කියා 
මෙගන් ඇහුෙවොත් මම අවංකව පිළිගන්න ඕනෑ, අද භාෂා පතිපත්තිය 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් සියයට 20ක මට්ටෙමන්ය කියන එක.  
මූලස්ථානවලින් ලිපි ෙල්ඛන යැවීෙම්දී, ෙදමළ භාෂාව කථා කරන 
පෙද්ශවල පුද්ගලයන්ට ෙදමළ භාෂාෙවන්ම ලිපි යැවිය යුතුයි කියන 
කාරණය අමතක වීෙමන් උද්ගත වන පශ්නය තමයි පධානම පශ්නය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්." 

ෙමොකක්ද ෙම් ගරු ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා 
ඇමතිතුමා කියන්ෙන්? රෙට් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය නිසි ෙලස 
කියාත්මක කිරීෙම් ඉඩකඩ සලසා ෙනොතිබීම ෙහේතුෙවන් භාෂා 
පතිපත්තිය සියයට අසූවකින් අකීය බව ෙන්ද? ෙමන්න ෙම්ක 
තමයි අද දවෙසේ යථාර්ථය. භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය නඟා සිටුවිය 
යුතු බවට වූ ෙම් යථාර්ථයම ති භාෂාමය ශී ලංකාවක් උෙදසා වූ 
ජාතික සැලසුම් වාර්තාෙව්ත් නැවත නැවතත් අවධාරණය 
කරනවා. 

වර්තමානෙය් පවත්නා යල් පැන ගිය වැටුප් ව හයන් හා එම 
ෙසේවයට ලබා දී ඇති අවම පිළිගැනීම හා ෙසේවා තත්ත්වය යටෙත් 
දක්ෂ, කුසලතා පූර්ණ අය භාෂා පරිවර්තක ෙසේවයට ෙනොඑන බව 
එහි සඳහන් ෙවනවා. 2013.06.20 වන දින රජෙය් භාෂා 
පතිපත්තිය  පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩලය ගත් තීරණෙය්ත් ෙම් 
කථාවම සඳහන් ෙවනවා. ආණ්ඩුව කියන ෙද් ෙම් විධිය වුණත් 
කරන ෙද් ෙමයට හාත්පසින්ම ෙවනස් බව කනගාටුෙවන් වුවද 
පකාශ කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 

මහින්ද චින්තනය කියාත්මක වීමට ෙපර භාෂා පරිවර්තක 
ෙසේවයට යම් පිළිගැනීමක්, ෙසේවා තත්ත්වයක් තිබුණා. 2006 
වසරට ෙපර කියාත්මක වුණු අංක 09/2004 චකෙල්ඛය යටෙත් 
භාෂා පරිවර්තක විෙශේෂ පන්තිය තිබුෙණ් අමාත්යාංශයක සහකාර 
ෙල්කම් තනතුරක ආරම්භක වැටුප් පියවරට වඩා පියවර 8ක් 
ඉහළින්. නමුත් මහින්ද චින්තනය කියාත්මක කළ ගමන්ම 2006 
අවුරුද්ෙද් මුල සිටම භාෂා පරිවර්තක විෙශේෂ පන්තිය කලින් එයට 
පහළින් තිබුණු සහකාර ෙල්කම් වාෙග් තනතුරුවලට පමණක් 
ෙනොව, එයටත් පහළින් තිබුණු පරිපාලන නිලධාරි වාෙග් 
තනතුරුවලටත් පහළින් එම්.එන්.06 කියන වැටුප් පරිමාණයක 
පිහිෙටව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමම වැටුප් 
පරිමාණයන් පිළිබඳ ෙල්ඛන මා දැන් කියවන්නම්.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමම ෙසේවෙය් තිෙබන එකම උසස් වීෙම් අවස්ථාව තමයි, I 
වැනි පන්තිෙය් සිට විෙශේෂ පන්තියට උසස ් වීමට නිලධාරින්ට 
තිෙබන අවස්ථාව. තමුන්නාන්ෙසේලාම විෙශේෂ පන්තිෙය් වැටුප් 
ගැටලුවක් නිර්මාණය කරලා දැන් ඒ ගැටලුව විසඳන තුරු විෙශේෂ 
පන්තියට උසස් කිරීෙම් විභාගය පැවැත්විය ෙනොහැකි බව කියමින් 
ෙම් නිලධාරින්ට හිමි එකම උසස් වීෙම් අවස්ථාවත් අහිමි කර 
තිෙබනවා. 1999න් පසුව වසර 15ක් පුරා ෙම් උසස් වීෙම් විභාගය 
පවත්වලා නැහැ. ෙසේවා ව්යවස්ථාවට අනුව උසස් වීෙම් විභාගයට 

ෙපනී සිටින්නට නම් නිලධාරිෙයකු I වැනි පන්තිෙය් වසර 8ක 
ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. ඒ කියන්ෙන් 1999 දී 
පවත්වපු විභාගයට ෙපනී සිටීමට හැකි වුෙණත් 1992ට කලින් 
ෙසේවයට බැඳුණු අයට පමණයි. එෙහම නම් 1992 සිට වසර 22ක් 
පුරා ෙසේවයට බැඳුණු නිලධාරින්ට ෙම් එකම උසස් වීෙම් 
අවස්ථාවත් අහිමි කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
අවුරුදු 22ක් කියන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකෙයකුෙග් මුළු රාජකාරි 
ජීවිත කාලෙයන් හතෙරන් තුනක්. ඒ කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් 
වරදකට නිකරුෙණ් දඬුවම් ලබමින් ෙම් නිලධාරින්ට කිසිම උසස් 
වීෙම් අවස්ථාවක් ෙනොලබාම විශාම යෑමට සිදු වී තිෙබනවා. 

ෙම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් භාෂා පරිවර්තක 
ෙසේවයට උගතුන් බැ ෙඳන්ෙන් නැහැ. බැඳුණු අයත් ඉතා ඉක්මනින් 
ෙසේවය හැර යනවා. උදාහරණයක් දක්වනවා නම්, දැනට 

කියාත්මක ෙසේවා ව්යවස්ථාව අනුව තරග විභාගයකින් 1997 දී 
බඳවා ගත් 26ෙදෙනකුෙගන් යුත් පළමු උපාධිධාරි කණ්ඩායෙමන් 
24ෙදෙනකුම 2012 වන විට ෙසේවය හැර ෙගොස ් තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් වසර 15ක් ඇතුළත බඳවා ගත් කණ්ඩායෙමන් සියයට 
92ක් ෙසේවය හැර ෙගොස් තිෙබන බවයි. ෙසේවයට බඳවා ගන්නා 
සෑම කණ්ඩායමක් සම්බන්ධවම තත්ත්වය ෙම්කයි. ෙම් විධියට 
සුදුස්සන් බුරුතු පිටින් ෙසේවය හැර යන විට එක පැත්තකින් බඳවා 
ගැනීෙම් විභාගෙයන් අසමත් අය ෙසේවයට බඳවා ගනිමින්, අෙනක් 
පැත්ෙතන් විශාමික රජෙය් ෙසේවකයින් නැවත ෙසේවෙය් 
ෙයොදවමින් කෘතිමව පුරප්පාඩු පුරවලා පැලැස්තර විසඳුම් ලබා දීම 
තමයි, ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය. 

ෙසේවා ව්යවස්ථාවට අනුව ෙසේවයට බඳවා ගතයුත්ෙත් තරග 
විභාගෙයන් එක් එක් විෂයයකට ලකුණු 40කට වඩා වැඩිෙයන් 
ලබා ගන්නා අයයි. ඒ අනුව ලකුණු 40ට අඩුෙවන් ලබා ගත් 
අෙප්ක්ෂකයන් සැලෙකන්ෙන් ෙසේවයට නුසුදුසු, අෙපක්ෂිත 
කුසලතාවන් ෙනොමැති අය ෙලසයි. ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් එෙහම 
තිෙයද්දී රජය පසු ගිය අවරුද්ෙද් ජනවාරි පළමුෙවනිදා සිට 
සාමාන්ය ලකුණු 40ට වඩා අඩුෙවන් ලබා ගත් අෙප්ක්ෂකයන් 
54ෙදෙනකුට ෙම් ෙසේවෙය් පළමු පන්තියට පත්වීම් ලබා දී 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට ඒ ෙසේවය මහලු 
මඩමක් වාෙගයි. අවුරුදු 70ක්, 80ක් වන විශාමිකයන් ඒ ෙසේවෙය් 
නියැලිලා සිටිනවා. එක පැත්තකින්, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
තීරණවල පැහැදිලිව සටහන් ෙයොදනවා විශාමික රජෙය් 
ෙසේවකයන් නැවත ෙසේවෙය් ෙනොෙයදවීම රජෙය් පතිපත්තියයි 
කියලා. අෙනක් පැත්ෙතන්, ඒ අමාත්ය මණ්ඩලයම භාෂා 
පරිවර්තකයන් සම්බන්ධෙයන් ඒ පතිපත්තිය කඩනවා. එතැනදී 
ඔවුන් කියන්ෙන් ෙමම ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග් පවතින උග හිඟය 
සැලකිල්ලට ෙගන විශාමිකයන් නැවත ෙසේවෙය් ෙයදවීමට කියා 
කරන බවයි. එෙහම නම් ඒ අමාත්ය මණ්ඩලය ද ඇතුළුව ෙම් 
ගැටලුව විසඳීම සඳහා බලය පැවරුණු ආයතන වන ජාතික වැටුප් 
හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව හා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව ෙම් ෙසේවෙය් ගැටලු විසඳන්න අවශ්ය කටයුතු 
ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියා මම අහනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් 
ආයතන තුෙන් කටයුතු කරන්ෙන් විශාමික භාෂා පරිවර්තකවරුන් 
නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවා ෙගනයි. ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් මවා 
පෑම නවත්වන්න.  

ෙම් ගැටලු විසඳන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට වුවමනාවක් 
නැත්නම් රජෙය් සැබෑ පතිපත්තිය එය බව අවංකව පිළිගන්න. 
ෙසේවය වඩා ආකර්ෂණීය ෙලස ඔසවා තැබීම ගැන ඔබතුමන්ලා 
කයිවාරු ගැහුවාට තිභාෂාමය ශී ලංකා වාර්තා, අමාත්ය මණ්ඩල 
තීරණ පවා පැත්තක තිබුණත්, 2006 ඉඳලා භාෂා පරිවර්තක 
ෙසේවෙය් ෙම් විධියට නැති පශ්න නිර්මාණය කරපු ෙම් රජයට මා 
ෙමයට ෙපර සඳහන් කරපු විධියට අඩුම තරමින් ෙසේවෙය් I 
පන්තිය, 2006ට කලින් එකම වැටුප් පරිමාණෙය් තිබුණු, 
ඡායාෙර්ඛන මිතිඥ, නැවිෙග්ටර් හා ලිපිකරු අධි පන්තිය පිහිටවපු 
MN-7 කියන වැටුප් පරිමාණෙය් පිහිටු වීමට යුතුකමක් තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙසේවෙය් විෙශේෂ පන්තිය 2006ට කලින් එකම වැටුප් 
පරිමාණෙය් තිබුණු අභියාචනාධිකරණෙය් නිෙයෝජ්ය ෙරජිස්ටාර් 
හා අධිකරණ ෙරජිස්ටාර් ෙසේවෙය් I පන්තිය පිහිටුවා තිෙබන SL-1 
වැටුප් පරිමාණෙය් 8වැනි පියවෙර් පිහිටුවීෙම් අවම වගකීමක් 
තිෙබනවා. 2006 වසෙර් ඉඳලාම අවුරුදු 8ක් සාකච්ඡා කරමින් 
සිටින වග කිවයුතු ආයතනවල නිලධාරින් ෙම් ගැන ෙනොදන්නවා 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් වන විට ලැෙබන ෙතොරතුරු අනුව 
තමුන්නාන්ෙසේලා භාෂා පරිවර්තක විෙශේෂ පන්තිය, අලුත් ෙසේවා 
ව්යවස්ථාව යටෙත් MN-7 වැටුප් පරිමාණෙය් පිහිටුවන්න සැලසුම් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් මම කලින් කියපු විධියට ෙසේවෙය් 
I පන්තිය පිහිටුවිය යුතු වැටුප් පරිමාණෙය් එයට ෙබොෙහෝ ඉහළින් 
තිබිය යුතු විෙශේෂ පන්තිය පිහිටුවන්න ෙයෝජනා වී තිෙබනවා 
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කියන එකයි. ෙම් විධියට ෙසේවය බාල්දු කළාට පස්ෙසේ ඉදිරිෙය්දී 
ෙසේවයට යහපතක් ෙව්වි කියන එක විශ්වාස  කරන්න බැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සැබෑ සව්රූපය ෙම් වන විට රජෙය් 
ෙසේවකයන් වටහා ගනිමින් සිටිනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
Give me just one minute, Sir.  

"මහින්ද චින්තන" යටෙත් භාෂා පරිවර්තක ෙසේවෙය් 
නිර්මාණය කරපු ෙම් ගැටලු ටිකවත් විසඳා ෙමම නිලධාරින්ට 
ආත්ම ගරුත්වයක් සහිතව තමන්ෙග් ෙසේවා ස්ථානවල ෙසේවය කළ 
හැකි වාතාවරණයක් නිර්මාණය කිරීම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
වගකීමයි. ෙකෙසේ ෙවතත් ඒ වගකීම තමුන්නාන්ෙසේලා ඉටු 
කරන්ෙන් නැත්නම්, ඉදිරිෙය්දී ඉතාම ෙකටි කලකින් පිහිටුවන 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් යටෙත් ෙමම නිලධාරින්ට 
තමුන්නාන්ෙසේලා අහිමි කළ ෙසේවා තත්ත්වය නැවත ලබා දීමට අපි 
කටයුතු කරන බව කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා.      

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The Adjournment Motion will be seconded by the 

Hon. Karuppaiah Velayudam.  

 
[பி.ப. 6.31] 
 

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා 
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்) 
(The Hon. Karuppaiah Velayudam) 
Hon. Presiding Member, I second the Adjournment 

Motion moved by the Hon. Dunesh Gankanda.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ ேனஷ் கங்கந்த அவர்களால் ன்ைவக்கப்பட்ட 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயின்மீ  உைரயாற் ைகயில், மிக 

க்கியமான ஒ  விடயம், அதாவ  "ஒ  ெமாழி; இ  நா . 
இ  ெமாழி; ஒ  நா " என்  அன்  ெகால்வின் ஆர்  சில்வா 
அவர்கள் கூறிய  எனக்கு ஞாபகம் வ கின்ற . ஆனால், 
அன்  அந்தக் ெகாள்ைக ஏற் க் ெகாள்ளப்படவில்ைல. 
அதனால்தான் கடந்த ப்ப  ஆண் கள் இந்த நாட் ேல ஒ  
ெமாழிப் ேபாராட்டத்திேல ஈ பட ேவண் ய நிைலைம 
ஏற்பட்ட . பின்னர் அ  ஆ தப் ேபாராட்டமாக மாறிப் பல 
உயிர்கள் கா ெகாள்ளப்பட்டன. அந்தக் கசப்பான அ பவத் 
ைதப் ெபற் ள்ள இந்த நாட் ன் அரசு சிங்கள ெமாழிக்கு 
வழங்கப்ப கின்ற அதிகாரத்ைத - அந்தஸ்ைத - தமிழ் 
ெமாழிக்கு வழங்கினா ம்கூட, இன் ம் அ  ெபயர 
ளவிேலேய இ க்கின்ற ; நைட ைறயில் இல்ைல. அதாவ  
அைமச்சுக்களி ம் திைணக்களங்களி ம் இ ந்  தமிழ் ேபசும் 
மக்க க்கு அ ப்பப்ப கின்ற க தங்கள் இன் ம் சிங்கள 
ெமாழியிேலேய காணப்ப கின்றன. விேசடமாக கல்விச் 
ேசைவகள் அைமச்சின் ஊடாகத் தமிழ்ப் பாடசாைலக க்கு 
அ ப்பப்ப கின்ற க தங்கள் மற் ம் சுற்றறிக்ைககள் சிங்கள 
ெமாழியில் காணப்ப கின்றன. பாடசாைலயின் ெபயைர 
மாற்ற ேவண் ம் என்  ேகா கின்ற விண்ணப்பங்கள்கூட 
தனிச் சிங்களத்திேலேய இ க்கின்றன.  

அேதேநரத்தில் குறித்த பிரேதச சைபகளில் இ க்கின்ற 
அதிகாாிகள் அைனவ ம் தனிேய சிங்கள ெமாழி ேபசுபவர் 
களாக இ க்கின்றார்கள். தமிழ்ப் பிரேதசங்களில்கூட 
இந்நிைலதான் காணப்ப கின்ற . எனேவ, குறித்த அைனத்  
விடயங்க ம் தனிச் சிங்களத்திேலேய இடம்ெப கின்றேபா  
தமிழ் மக்கள் ேவ  எந்த ாீதியில் அவர்க ைடய உாிைம 
கைளப் பா காக்க ம்? எனேவ, எல்.ாீ.ாீ.ஈ. இனர்மீ  
ஒ  பக்கம் குைறகூறினா ம்கூட இந்தத் தவறான ெமாழிக் 
ெகாள்ைகயின் காரணமாகேவ அவ்விைளஞர்கள் ஆ த 
ேமந்திப்  ேபாராடேவண்  வந்த  என்பைத உணர்ந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். 

எனேவ, இந்தக் கசப்பான அ பவங்களி ந்  பாடங் 
கைளக் கற் க்ெகாண் , இந்த அரசு, மற் ம் “நாங்கள் 
எல்ேலா ம் இந்த நாட்  மக்கள்!” என்  கூ கின்ற 
ஜனாதிபதி அவர்கள், எல்லா மக்கைள ம் சமமாக மதிக்கின்ற, 
அவரவர் கலாசாரங்கைள ம் வி மியங்ைள ம் ெமாழிைய ம் 
மதிக்கின்ற ெசயற்பா கைள ன்ென க்க ேவண் ம். அேத 
ேநரம் அவர் கூட்டங்களிேல ெசன்  'நான் தமிழ் ெமாழியிேல 
ேபசுகின்ேறன்' என்  பிள்ைளத் தமிழில் ேபசுவைத நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். அேதேநரம் ஜனாதிபதி அவர்கள் தன  
ஆட்சியின்கீழ் இ க்கின்ற அைனத்  அைமச்சுக்க ம் அவ் 
வாறான ெசயற்பா கைள ன்ென க்கக்கூ ய நிைலைமைய 
உ வாக்க ேவண் ம்.  

இன்  ெப ம்பாலான மாகாண சைபகளில் தமிழ் ெமாழி 
அ லாக்கப்ப வ  மிகக் குைற ! அேதேபான் , திைணக் 
களங்களினால் எ தப்ப கின்ற க தங்கள் ெப ம்பா ம் 
சிங்கள ெமாழியிேலேய இ க்கின்றன. விேசடமாக, கல்வித் 
திைணக்களத்தில் இ  பாாிய குைறபாடாக இ க்கின்ற . 
எனேவ, அைமச்சுக்களில் அேதேபான்  பிரேதச சைபகளில் 
மற் ம் மாவட்ட ஆட்சி அ வலகங்களில் தமிழ் ெமாழிக்கு 
உாிய இடம் வழங்கப்பட ேவண் ம். அதன் ஊடாகேவ இன 
ஐக்கியத்ைதக் கட் ெய ப்ப ம். இந்த விடயத்ைத 
ெவ மேன ேபச்சளவில் மாத்திரம் ேபசிக் ெகாண் ப்பைத 
விட ெசய வில் காட்ட ேவண் ம். எனேவ, ெமாழிெபயர் 
ப் க்ெகன விேசட பயிற்சிகைள வழங்கி, அதற்குத் 
ேதைவயான மனித வளத்ைத வி த்தி ெசய்ய ேவண் ம். 
அவர்க க்கு உாிய ெகா ப்பன கள் வழங்கப்ப வைத ம் 
மற் ம் அதற்கான cadre கள் உ வாக்கப்ப வைத ம் உ தி 
ெசய்ய ேவண் ம். எனேவ, ெகளரவ ேனஷ் கங்கந்த 
அவர்கள் ெகாண்  வந்த இந்தப் பிேரரைண மிக மிக 
உசிதமான .  

எனேவ, ேபச்சளவில் மட் ம் தமிழர்கள் இந்த நாட்  
மக்கள் என்  கூ வைதவிட அவர்க க்கு வழங்கப்பட 
ேவண் ய அதிகாரங்க ம் வழங்கப்பட ேவண் ம். அவ்வா  
வழங்கப்ப வதன் ஊடாகத்தான் உண்ைமயான இன ஐக்கியத் 
ைத ம் இன ஒற் ைமைய ம் தமிழ் மக்கள்  நாட் ப்பற் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய நிைலைய ம் ைமயாக ஏற்ப த்த 

ெமன்  கூறி, இந்த பிேரரைண சம்பந்தமாக அரசு 
ன் ாிைம ெகா த்  நடவ க்ைக எ த்  அைதச் ெசயற் 

ப த்த ன்வர ேவண் ெமன்  ேகட்  விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி.  

 
[6.36 p.m.] 

 

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

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Hon. Presiding Member, I take immense pleasure in 

participating today in this Adjournment Motion moved 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

by my good Friend, the Hon. Dunesh Gankanda, 
particularly so, because I became a Member of Parliament 
as a result of my gaining proficiency in trilingualism: 
Sinhala, Tamil and English. That paved the way for me to 
enter Parliament.  

Today, Sir, when I rise here, I must pay my respect 
and a debt of  gratitude to my guru  and teacher, Alhaj 
Seyyid Mohamed Alim Sahib, popularly known as 
"Kitulpol" Alim Sahib of Kalutara, who taught  me 
"Talimul Quran" when I first entered Gaffooriya Quran 
Madrasa in Maharagama. So much so,  I am so grateful to 
him. Whenever I pass the Grand Mosque at Kalutara, I 
recite an "Al Fatiha" in his memory, because I always 
bear in mind that I became a Member of Parliament 
because of him.  

Now, Sir, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගැන රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් 
විශ්වාසය හැමදාමත් තිෙබනවා. ඒක පළුදු ෙවලා නැහැ. ඒ බව 
තැපැල් ඡන්ද පතිඵලවලිනුත් ෙපන්වා දී තිෙබනවා.  ඒකට ෙහේතුව 
තමයි, එතුමා රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් පවතින ගැටලු ගැන 
ඉතාමත්ම සංෙව්දීව බලන නායකෙයක් වීම.  

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මැතිතුමා අද ඉදිරිපත් කරපු ෙම් කාලීන 
ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන විට මා කියන්න ඕනෑ, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා භාෂා පරිවර්තක ෙසේවයට ෙහොඳ පිළිගැනීමක් ලබා 
දිය යුතුයි කියන එක ඉතාමත් තදින් අවධාරණය කරපු 
නායකෙයක් බව. එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබන 
"තී භාෂාමය ශී ලංකාවක්" උෙදසා වූ ජාතික සැලැස්ම ඒකට 
ෙහොඳම උදාහරණයක්. ඒ සැලසුම සම්පූර්ණෙයන්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අදහසක්.  එතුමාෙග් උපෙදස් අනුව තමයි ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවන්ෙන්.   

I table* the "Ten year National Plan for a Trilingual 
Sri Lanka (2012-2021)" prepared by Dr. Sunimal 
Fernando, Coordinator of Presidential Initiative for a 
Trilingual Sri Lanka.  

Sir, this service is a very honourable service and much 
required by the society. Now, we are advocating 
trilingualism and even language laboratories are being set 
in  the form of Mahindodaya Vidyagaras. Even in Jaffna, 
the children are learning Sinhala and English through 
Tamil. In other areas, they are learning Tamil and English 
through Sinhala.  It is because of this that there is one Sri 
Lanka. Therefore, we must all be happy. We want this 
professionalism to improve because there is a dearth in 
this profession.  

Take for example, our Interpreters in Parliament.  
They are one of the best in the world. So, are the Hansard 
Reporters. Our Interpreters and Hansard Reporters are par 
excellence when compared with other Parliaments in 
Commonwealth countries.  

1992.01.01 දින සිට කියාත්මක වන දැනට පවතින භාෂා 
පරිවර්තක ෙසේවා ව්යවස්ථාවට සුදුසු සංෙශෝධන හඳුන්වා දී නව 
ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරන ෙලස රාජ්ය පරිපාලන හා 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා 
විසින් එම අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ට උපෙදස් දී තිබුණත් තවමත් 
එය සම්පාදනය ෙකොට අවසන් කර නැහැ. එබැවින් භාෂා 
පරිවර්තක ෙසේවා ව්යවස්ථාව කඩිනමින් සකසා අවසන් කරන 
ෙලස මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මින් ෙපර 800ක් ඉක්මවා පැවැති අනුමත ෙසේවක සංඛ්යාව ෙම් 
වන විට ඉන් අඩක් බවට පත් වී තිෙබනවා. දැනට ෙසේවෙය් නියුතුව 
සිටින්ෙන් 300කටත් වඩා අඩු පිරිසක්. ෙමය ෙඛ්දවාචකයක්. 
එෙහම ෙවන්නට ඉඩ ෙදන්න බැහැ.  

ෙමොකද, ෙව්ලායුදම් මන්තීතුමා අද ආයාචනයක් කළා. එතුමා 
කී පරිදි නුවර පළාෙත්ත්, අෙනකුත් දිස්තික්කවලත්, නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත්ත්, කල්මුෙණ් පෙද්ශෙය්ත් ෙම් අයෙග් අවශ්යතාව 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. සිංහල භාෂාව ෙම් රෙට් භාෂාව. ෙදමළ 
භාෂාවත් ෙම් රටට අවශ්ය භාෂාවක්. ඒක නිසා ඒ අයට 
පෙයෝජනවත්  වන ෙසේ  කල්මුෙණ් ඒ arrangement එක ෙම් 
සභාෙවන් කරලා ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, 
භාෂාවකින් රටක් ෙදකට කැෙඩන්ෙන් නැහැ. එක භාෂාවක් අපි 
ආකමණය කෙළොත්, පහත දැම්ෙමොත් රටක් කැෙඩන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වෙයන් අපි මිදිලයි තිෙබන්ෙන්. ෙමම 
ෙසේවාෙව් පළමුවන පන්තියට, මින් ෙපර කළමනාකරණ සහකාර 
ෙසේවෙය් අධි පන්තියට -පරිපාලන නිලධාරින්ට- සමාන වැටුපක් 
පැවතියත්, 06/2006 චකෙල්ඛය පකාරව MN 06 වැටුප් තලෙය් 
පිහිටුවා කළමනාකරණ සහකාර අධි පන්තියටත් වඩා පහළ 
තත්ත්වයට දමා තිෙබනවා.  

දීප ව්යාප්ත ෙසේවා මට්ටෙම් පැවැති විෙශේෂ පන්තිෙය්ද අද වන 
විට ආරම්භක වැටුප MN 06 හි 23වන පියවෙරහි තබා තිෙබනවා. 
ෙම්ක නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. 2006 වන විට T.B. 5-5-1 වැටුප් 
පරිමාණෙය් පැවැති භාෂා පරිවර්තක ෙසේවයට 2006.01.01 පටන් 
කියාත්මක  06/2006 චකෙල්ඛය මඟින් සිදු වු අසාධාරණය ඉවත් 
ෙකොට 2006 වසරට ෙපර පැවැති පරිදිම දීපව්යාප්ත ෙසේවාවන්ට 
සමාන සුදුසු තත්ත්වයක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ. 1999 වසරින් පසු 
වසර 16ක්ම උසස්වීම් විභාග පවත්වා නැහැ. එම විභාග පැවැත්විය 
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් අවධිෙය්දී ඒක අනිවාර්යෙයන්ම අවශ්යයි. 
දැනට විෙශේෂ පංතිෙය් එකම නිලධාරිෙයක්වත් ෙමම ෙසේවෙය් 
නැහැ. ඒ අනුව විභාග ෙනොපැවැත්වීම නිසා අසාධාරණයට ලක්ව 
සිටින දැනට පළමුවන පන්තිෙය් වසර 08ක ෙසේවා කාලයක් 
ඉක්මවා ඇති සුදුසුකම් ලත් සියලුම නිලධාරින් දැනට පවතින 
ෙසේවා ව්යවස්ථාව පකාරව අධි ෙසේවක පදනම මත භාෂා පරිවර්තක 
ෙසේවෙය් විෙශේෂ පන්තියට අන්තර්ගහණය කළ යුතුව තිෙබනවා.  

නව ෙසේවා ව්යවස්ථාව කඩිනමින් සම්පාදනය ෙකොට, විභාග 
ෙනොපැවැත්වීම නිසා අසාධාරණයට ලක්ව සිටින සුදුසුකම්           
සපුරා ඇති පළමුවන පන්තිෙය් නිලධාරින් විෙශේෂ පංතියට 
අන්තර්ගහණය කරන ෙලසත්, "තී භාෂාමය ශී ලංකාවක්"  යන 
සංකල්පය රාජ්ය ෙසේවය හරහා කියාත්මක කිරීෙම්දී භාෂා 
පරිවර්තක ෙසේවය කැපී ෙපෙනන පමුඛ කාර්යයක් ඉටු කරන 
බැවින්, අදාළ කාර්යයන් කියාත්මක කිරීමට පමාණවත් ෙලස 
ෙසේවක සංඛ්යාව වැඩි කරන ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

1821 1822 
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, please give me one more minute.  

Sir, I quote from the "Ten Year National Plan for a 
Trilingual Sri Lanka (2012-2021.). It states:   

"Establish a dynamic cadre of language translators to function in 
state departments and agencies at national, provincial and sub-
provincial levels. Elevate the status of language translators hitherto 
weakened in importance. Convert their earning capacity to current 
market realities. ......" 

Moreover, it is important to re-brand the designation and job 
description of nationally recognized translators including conferring 
more importance and dignity to the job content by shaking-up 
archaic payment structures that suit not only current market realities, 
but also gives professional status and recognition, without which the 
country may not be able to seize the attention of talented and 
potential newcomers."  

Thank you, Sir. 
 
[අ.භා. 6.43] 
 
ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க- ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 
Administration and Home Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව සම්බන්ධව රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යාංශෙය් ගරු අමාත්යතුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරින් අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමා විෙද්ශගතව සිටින 
නිසා, ෙම් සම්බන්ධව අමාත්යාංශය ගනු ලැබූ තීන්දු සහ ගැනීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන තීන්දු සම්බන්ධව මම ෙම්  ගරු  සභාව 
දැනුවත් කරනවා.  

රාජ්ය භාෂා පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම සඳහා රාජ්ය ෙසේවෙය් 
මාණ්ඩලික ෙශේණීන්ට ද්වි භාෂා හැකියාව ලබා දීම සම්බන්ධව 
අමාත්ය මණ්ඩල සටහෙන් තීරණයට අනුව ඒ සම්බන්ධව පිහිට වූ 
රාජ්ය නිලධාරී කමිටු වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට 
2013.06.20 දින පැවති අමාත්ය මණ්ඩල විසින් ලබා දී ඇති 
අනුමැතිය අනුව එහි අංක 8 ෙඡ්දය යටෙත් රාජ්ය භාෂා පරිවර්තක 
ෙසේවය වඩාත් ආකර්ෂණීය ෙසේවාවක්  වන පරිද්ෙදන් නව ෙසේවා 
ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා දීමට ෙම් වන විට අවශ්ය පියවර ගනිමින් 
පවතී කියා ගරු මන්තීතුමනි අපට කියන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  භාෂා පරිවර්තක ෙසේවෙය් 
පවතින විෂමතාවන්ට විසදුම් ලැෙබන ෙලසද, නිලධාරී හිඟයට 
පිළිතුරු ලබා ගත හැකි වන අයුරින් හා භාෂා පරිවර්තක ෙසේවෙය් 
විෙශේෂ පන්තියට උසස ් වීම් ලබා දිය හැකි අන්තර් කාලීන 
විධිවිධානයන් හා අන්තර්ගහන විධිවිධානයන් ඇතුළත් කරන ලද 
භාෂා පරිවර්තක නව ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් ෙකටුම්පත සකස් කිරිෙම් 
කටයුත්ත අවසන් කර ඇති අතර එය වැටුප් හා ෙසේවක                
සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කර එහි නිර්ෙද්ශ ලබා 
ෙගන ඇති බව ද, එහි කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන බව ද දන්වමි.  

පාෙද්ශීය මට්ටෙම් කාර්යාලවල එදි ෙනදා රාජකාරිවලදී අවශ්ය 
වන සංකීර්ණ ෙනොවූ, එෙහත් මහ ජනතාවට රජෙය් ෙසේවා 
සැපයීෙම්දී බාධාවක් විය හැකි සන්නිෙව්දන ගැටලු විසඳාලීෙම් 

අරමුණින්ද, ජාතික ඒකාබද්ධතාව ඇති කිරීම සඳහාද භාෂා 
පරිවර්තකයින්ෙග් ෙසේවය ෙයොදා ගනී. ඒ සඳහා සංකීර්ණ ෙනොවූ 
භාෂා පරිවර්තන කාර්යයන් සඳහා ෙයදවිය හැකි සිංහල/ෙදමළ 
ෙහෝ ෙදමළ/සිංහල භාෂා පරිවර්තකයින්ෙග් අවශ්යතාව, ජාතික 
භාෂා අධ්යාපන හා පුහුණු ආයතනය විසින් අෙපොස උසස් ෙපළ 
සමතුන් සඳහා පවත්වනු ලබන එක් අවුරුදු භාෂා ඩිප්ෙලෝමාව 
ලබා ගන්නා හා භාෂා හැකියාෙවන් යුතු උසස් ෙපළ සමතුන්ෙගන් 
සපුරා ගැනීම සඳහා හඳුනා ගත් එවැනි තනතුරුවලට උසස ්ෙපළ 
සමතුන් ෙවනත් ෙශේණි කමයක් යටෙත් බඳවා ගැනීමට ෙයෝජිත 
ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන ෙයොදා ඇත.  

භාෂා පරිවර්තක ෙසේවය සඳහා ඇති කිරීමට ෙයෝජිත පන්ති හා 
ෙශේණි කමයන්ද, ඒවාට අදාළ වැටුප් පරිමාණයන් හා වැටුප් 
තලයන් පිළිබඳව ෙතොරතුරුද, භාෂා පරිවර්තක විෙශේෂ පන්තිය 
සඳහා නියමිත වැටුප් පරිමාණය හා වැටුප් පියවරයන් පිළිබඳවද 
වැඩි දුර ෙතොරතුරු ලබා දිය හැකි වන්ෙන් නව ෙසේවා ව්යවස්ථාව 
අනුමත වීෙමන් පසුව ෙව්. 

එබැවින් නව ෙසේවා ව්යවස්ථාව මඟින් නව පන්ති හා ෙශේණි 
කමයක් හඳුන්වා දීමට ෙයෝජිත බැවින් එම පන්තීන්ට හා 
අමාත්යාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු, දිස්තික්/පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල ෙසේවා අවශ්යතාවට අනුකූල වන පරිදි භාෂා 
පරිවර්තක විෙශේෂ ෙශේණිෙය් තනතුරු, එම තනතුරු පුරප්පාඩු 
සම්පූර්ණ කර ගැනීමට අන්තර්ගහණ හා අන්තර්කාලීන උසස්වීම් 
විධිවිධානයන් නව ෙසේවා ව්යවස්ථාවට ඇතුළු කිරීමට ෙයෝජනා 
කර ජාතික වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කර නිර්ෙද්ශ ලබා ෙගන ඇත. එම නිර්ෙද්ශයන් සම්බන්ධව මතුව 
තිෙබන ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා ජාතික වැටුප් 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත නැවතත් කරුණු දැක්වීමට කටයුතු කර 
ඇත. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරුණු සූදානම් කිරීෙම්දී 
යම් යම් ගැටලු මතු වුණා. ඒ නිසා ඒ ගැටලු නැවත වතාවක් විසඳා 
ගන්න තමයි ෙම් කරුණු නැවතත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. 

ඒ මඟින් ලබා ගන්නා අවසන් නිර්ෙද්ශයන් අනුව ෙසේවා 
ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධන කටයුතු අවසන්ෙකොට රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු 
කරනු ලැෙබ්. 

වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශයන් 
පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩල කාර්යාල නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා 
කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, එයින් ලබා ගන්නා අවසන් 
නිර්ෙද්ශයන් අනුව ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධන කටයුතු 
අවසන්ෙකොට රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
මෙග් කථාව අවසන් කළාට පසු ඔබතුමා කථා කරන්න. මම ඉතා 
ෙකටිෙයන් අවසන් කරනවා. 

රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 යටෙත් 2006.01.01 දින 
සිට භාෂා පරිවර්තක ෙසේවෙය් සිටි නිලධාරින් සඳහා MN 06-
2006A වැටුප් කමෙය් 12 වන වැටුප් පියවර ලබා ෙදන ලදී. ඒ 
අනුව වැටුප පහත සඳහන් පරිදි වූ අතර, භාෂා පරිවර්තක ෙසේවෙය් 
නිලධාරින් ලබා ෙගන තිබූ වැටුප් පියවර අනුව ඔවුන්ෙග් වැටුප් 
පරිවර්තනයන් සිදු කර ඇත. එය ෙමෙසේය. MN 06-2006A - 
21,245-10x345-15x450-31,645. ඒ අනුව ෙම් වනෙකොට භාෂා 
පරිවර්තක ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග් මාසික වැටුප රුපියල් 
31,645ක් ෙලස සකස් කරලා තිෙබනවා. 

ඒ එක්කම වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව නව 
බඳවා ගැනීම් සඳහා ෙයෝජනා කරනු ලැබූ ආරම්භක වැටුප් පියවර 
MN 06-2006A වුවද, 2010.10.01 දින හා 2013.01.01 දින භාෂා 

1823 1824 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරිවර්තක ෙසේවයට බඳවා ගනු ලැබූ නිලධාරින් සඳහා MN 06-
2006A වැටුප් කමෙය් 12 වන වැටුප් පියවර ලබා ෙදන ලදී. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා රාජ්ය භාෂා පරිවර්තක 
ෙසේවය වඩාත් ආකර්ෂණීය ෙසේවාවක් වන පරිද්ෙදන් අපි නව 
ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා ෙදනවා. එෙහම හඳුන්වා දීම තුළින් 
ෙම් සියලුම ගැටලු නිරාකරණය කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ෙම් ෙසේවාව අත්යවශ්ය ෙසේවාවක් හැටියට අපි දකිනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ෙසේවාවට යම් අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
අද අෙප් අමාත්යාංශෙය් සියලුම නිලධාරී ෙම් සියල්ලම නිවැරදි 
කරනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරයට 
ෙම් රෙට් සියලුම ජාතීන් එකට ජීවත් වන වටාපිටාවට කරන 
පහසුවක් හැටියටත් ෙම් ෙසේවාව කාර්යක්ෂම කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. භාෂාවක් නිසා රජෙය් කාර්යයක් කර 
ෙගන යන්න යම් අපහසුවක් තිෙබනවා නම්, ඒක අනිවාර්යෙයන්ම 
සම්මතයකට පත් කිරීම රජෙය් වග කීමක්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම 
අපි ඒ සඳහාත් කියාත්මක වනවා. ඒ එක්කම අෙප් ගරු දුෙන්ෂ් 
ගන්කන්ද මන්තීතුමා කිව්වා, භාෂාව සම්බන්ධෙයන් දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලවල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල යම් යම් 
ගැටලු මතු වනවා කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම 
කාර්යාලවලදී යම් ගැටලුවක් මතු වනවා නම්, ඒ සඳහා ක්ෂණික 
විසඳුම් ලබා ෙදන්න අවශ්ය සියලු නිලධාරී පත් කර තිෙබන බවත් 
අපි ඉතා වග කීෙමන් කියනවා. කිසිම ෙකෙනකුට භාෂාව පිළිබඳ 
ගැටලුවක් මතු ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කරන්න, රට පුරා 
තිෙබන දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල 
ඇතුළුව රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක වන 
සියලුම ස්ථානවලට ෙමම නිලධාරින් අනුයුක්ත කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

ෙමයට අමතරව ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා 
අමාත්යවරයා හැටියට ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර අමාත්යතුමා 
පත් වුණාට පසුව එතුමා සියලු මන්තීවරුන්ට, සියලුම 
අමාත්යවරුන්ට දැන්වූවා -අෙප් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවලට 
පවා- භාෂා කීපයක් කථා කරන්න පුළුවන් නිලධාරින් පත් කරන්න 
කියා. ඒ අමාත්යාංශය පිහිටවූ විගස අපට එතුමා ඒ බව දැනුම් දීලා, 
ඒ නම් අෙපන් ෙගන්වා ගත්තා. එතුමා අෙපන් ඇහුවා කුමන 
ආකාරයටද ෙම් ගැටලුවට මුහුණ ෙදන්ෙන් කියා. ලිඛිතව ෙහෝ 
වාචිකව කාට ෙහෝ ගැටලුවක් ඇති ෙවයිද කියාත් එතුමා ඇහුවා.  

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට භාෂා 
පරිවර්තක ෙසේවෙය් යම් ගැටලුවක් පවතින බව අප පිළිගන්නවා. 

ෙම් ගැටලුව නිරාකරණය කරන්න අවශ්ය පියවර අෙප් නිලධාරින් 
විසින් අරෙගන තිෙබනවා. ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධන කටයුතු 
අවසන් කර, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය ගත්ත 
ගමන්  ඉතා ඉක්මනින් ෙම් සියල්ලම සමථයකට පත් කරන බව 
මම පකාශ කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය අෙප් අමාත්යාංශය 
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළ ගැටලුවක්. අප ෙම් ගැටලුව 
විසඳන්න  විෙශේෂෙයන්ම කියාත්මක ෙවනවා. රජයක් හැටියට අප 
 ෙමය ගැටලුවක් කර ගන්න කිසිෙසේත්ම සූදානම් නැති බව පකාශ 
කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ගරු විජය දහනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දුන් 

පිළිතුරු ටික මම අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම මා කනගාටු ෙවනවා, 
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාවට සහභාගී ෙනොවීම පිළිබඳව. 
ෙකොෙහොම නමුත්, ඔබතුමා පැහැදිලි කළා රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් නිර්ෙද්ශ ලැබුණු විගසම  ෙම් ගැටලුව විසඳන්න කටයුතු 
කරනවාය කියා. ඔබතුමා දන්නවා, ෙමය කාලීන අවශ්යතාවක් 
බව. ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීෙම්දී ෙව්ලායුදම් මන්තීතුමා පැහැදිලි 
කළා, ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ඇති කරන්න ෙමම නිලධාරින් 
මහඟු ෙසේවයක් කරන බව.  පසු ගිය උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී 
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම්වරයා,  -  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you should have mentioned that at the 

time you moved the Motion. You cannot ask intermediate 
questions.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.50ට, 2014 ඔක්ෙතෝබර් 

31 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2014 ෙනොවැම්බර් 14 වන සිකුරාදා  
පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அதன்ப  பி.ப. 6.50 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2014 

ஒக்ேடாபர் 31ஆம் திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2014 நவம்பர் 14, 
ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 9.30 a.m. on Friday, 14th 
November, 2014, pursuant to the Resolution of Parliament of 31st 
October, 2014. 

1825 1826 

[ගරු විජය දහනායක  මහතා] 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය  
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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