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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]   
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய]  

தைலைம வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA]  
in the Chair. 

 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා: සාමාජිකයන් නම් 
කිරීම  

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள்: உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES: NOMINATION OF 
MEMBERS  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත 

කරගත් ෙයෝජනාව පකාරව සහ කාරක සභාවක මන්තීන් සංඛ ාව 
20 දක්වා වැඩි කිරීමට 2016 ජනවාරි මස 09වන දින ෙත්රීම් 
කාරක සභාව සම්මත කරගත් පරිදි මතු පළ වන මන්තීන් ඒ ඒ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල ෙසේවය සඳහා නම් කර ඇති බව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 

ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
 
ජාත න්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාව 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා  
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
ගරු  (ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 
 
තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ සව්ාභාවික සම්පත් 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු (ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
ගරු අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාන්තා සහ ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
ගරු (ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
ගරු ව ඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම මහත්මිය 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
 ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

 
II 

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව : සාමාජිකයන් 

නම් කිරීම 
அரசாங்க நிதி பற்றிய கு : உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් 19වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 

කරන ලද ෙයෝජනාව පකාරව සහ කාරක සභාවක මන්තීන් 
සංඛ ාව විස්ස දක්වා වැඩි කිරීමට 2016 ජනවාරි මස 09වැනි දින 
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් සම්මත කර ගත් පරිදි මතු නම් සඳහන් 
මන්තීන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙසේවය සඳහා නම් 
කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 

ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා 
රැස්වීම 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் 
கூட்டம் 

MEETING OF THE COMMITTEE ON PARLIAMENTARY 
BUSINESS  

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2016 

ෙපබරවාරි මස 26වන සිකුරාදා, එනම් ෙහට මධ ාහ්න 12.00ට 
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ 
සහභාගි වන ෙලස  ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් 
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව වස්ථාව පකාර, 2013 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් 
XVIII වැනි ෙකොටස සහ පස්වැනි කාණ්ඩෙය් III, IV, V සහ VI 
වැනි ෙකොටස්; සහ  

2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් 
ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් IV සහ තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් II වැනි ෙකොටස 
මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය" යි 

මා ෙයෝජනා කරමි.  
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 
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[ගරු කථානායකතුමා] 
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ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
  

2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව.- [අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 
(i) (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය 

යටෙත් ආනයන තීරු ගාසත්ු සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව (2015 
ෙනොවැම්බර් 20 දිනැති අංක 1941/42 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය);  

(ii) (235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥා පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ආනයන තීරු ගාසත්ු සම්බන්ධෙයන් වූ ෙයෝජනාව (2016 
ෙපබරවාරි 01 දිනැති අංක 1952/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය); 
සහ 

(iii) 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල පිළිබඳ 
විගණකාධිපතිෙග් වාර්තාව.- [මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

 

2014 වර්ෂය සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු වී.එස්. රාධකිෂන්න් මහතා (අධ ාපන රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. K 

Jayarathna of  No. 04, Glen Field, Magastota, Nuwara 
Eliya.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල, දංෙගදර, අංක 394/6 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ලසත් පදීප් ෙහට්ටිවත්ත මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදුන්ෙගොඩ, මිරිස්වත්ත, අංක 64 දරන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඩී.යූ. පුෂ්පකුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතුෙවන් ගංවතුර තර්ජනයට  
ලක් වූ පෙද්ශ: මුදා ගැනීම 

அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் காரணமாக ெவௗ்ள 
அச்சு த்த க்குள்ளாகி ள்ள பிரேதசங்கள்: மீட்டல் 

FLOOD RISK AREAS AS A RESULT OF EXPRESSWAYS: 
CONSERVATION 

72/’15 
1.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ   

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) දක්ෂිණ, කටුනායක - ෙකොළඹ සහ පිටත වටරවුම් 
යන අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතුෙවන් කුඹුරු ඉඩම්, 
ෙතත්බිම් හා ගංගා පිටාර තැනි ආදියට හානි සිදු වී 
ඇති බවත්; 

 (ii) ඒ ෙහේතුෙවන් ගංවතුර තර්ජනයකට අධිෙව්ගී 
මාර්ග අවට ජනයා මුහුණ දී සිටින බවත්;  

 (iii) ෙමම පරිසර හානිය සමසත් රෙට්ම පරිසර 
තුලිතතාවට බලපාන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතුෙවන් ගංවතුර තර්ජනයට 
ලක් වී තිෙබන පෙද්ශ එම තර්ජනෙයන් මුදා 
ගැනීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 (iii) හානියට ලක් වූ පරිසර පද්ධතීන් සංරක්ෂණයට 
එතුමා පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ(ii)හි සඳහන් ගංවතුර තර්ජනය හා 
සම්බන්ධ වන අෙනකුත් අමාත ාංශ සමඟ 
ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් තිෙබ්ද;   

 (ii) එෙසේ නම්, එම වැඩසටහන කුමක්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெதற்கு, கட் நாயக்க - ெகா ம்  மற் ம் ெவளிச் 
சுற் வட்ட அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் 
காரணமாக வயற் காணிகள், ஈர நிலங்கள் 
மற் ம் ெவௗள்ப் ெப க்குச் சமெவளிகள் 
ஆகியவற் க்கு ேசதேமற்பட் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதன் காரணமாக அதிேவக ெந ஞ்சாைலகைள 
சுற்றி ள்ள மக்கள் ெவௗள்ப்ெப க்கு 
அச்சு த்த க்கு கம் ெகா த் ள்ளார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  சுற்றாடல் ேசதமான    
நாட் ன ம் சுற்றாடல் சமநிைலயில் தாக்கத்ைத 
ஏற்ப த் கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் காரணமாக 
ெவௗள்ப்ெப க்கு அச்சு த்த க்கு 
உள்ளாகி ள்ள பிரேதசங்கைள அத்தைகய 
அச்சு த்த ந்  மீட்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்தைகய  நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேசதத் க்குள்ளான சுற்றாடல் ைறைமகைள 
ேப வதற்கு அவர் நடவ க்ைக ேமற்ெகாண் 

ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத்தைகய நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமேல (அ)(i i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ெவௗள்ப்ெப க்கு அச்சு த்த டன் 
ெதாடர் ைடய ஏைனய அைமச்சுக்க டனான 
ஒ ங்கிைணந்தெதா  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 
உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில்,  அத்தைகய நிகழ்ச்சித்திட்டம் யா  
என்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  paddy lands, wetlands and floodplains have 
been damaged as a result of the Southern, 
Katunayake-Colombo and Outer Circular 
expressways; 

 (ii)  the residents in close proximity to 
expressways are facing the danger of floods 
due to this reason; and 

 (iii)  this damage caused to the environment 
affects the balance of environment in the 
entire country? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether steps have been taken to save the 
flood risk areas created due to the 
expressways from the danger of floods; 

 (ii)  if so, what those steps are; 

 (iii)  whether he has taken steps to conserve the 
affected eco systems; and 

 (iv)  if so, what those steps are? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether there is an integrated programme 
with the other Ministries connected to the 
flood risk mentioned in (a) (ii) above; and 

 (ii)  if so, what that programme is? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல ) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා  එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) දක්ෂිණ, ෙකොළඹ - කටුනායක හා පිටත වටරවුම් 
මාර්ග ව ාපෘති I සහ  II  යන ව ාපෘතීන් 
කියාත්මක කිරීෙම්දී මධ ම පරිසර අධිකාරිය,                  
ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
පළාත් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙගොවිජන 
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල වැනි රජෙය් ආයතනවල අනුමැතිය 
ලබාෙගන ඇත. එකී අනුමැතියට යටත්ව පාරිසරික 
බලපෑම් පිළිබඳව එම ආයතනවල ෙකොන්ෙද්සි මත 
අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතුෙවන් එම මාර්ග ෙදපස ඇති 
කුඹුරු ඉඩම්, ෙතත්බිම් හා ගංගා පිටාර තැනි 
ආදියට සිදු  විය හැකි හානිය අවම කිරීම සඳහා 
කියාමාර්ග ෙගන ඇත. 

 (ii) අධි ෙව්ගී මාර්ග ඉදිකිරීමට ෙපර සිට ගංවතු ර 
තර්ජන පැවති පෙද්ශවල තවමත් ගංවතුර 
අවදානමක් ඇති නමුත්, අධිෙව්ගී මාර්ග නිසා එම 
තත්ත්වය වර්ධනය  වීමක් නිරීක්ෂණය කර 
ෙනොමැත. 

 (iii) පරිසර සමතුලිතතාවයට බලපෑමක් සිදු වී ඇති 
බවට සාධක ඉදිරිපත් වී ෙනොමැත. 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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(ආ) (i) අධික වර්ෂාවන් පවතින අවසථ්ාවල ඇති වන 
පිටාර වතුර සහ විශාල ගංවතුර බැස යාෙම් බාධක 
පවතින බව නිරීක්ෂණය වූ අවසථ්ාවල වහාම එය 
නිවැරදි කිරීමට කියාමාර්ග ෙගන ඇත. 

 (ii) අධිෙව්ගී මාර්ග නිසා එකතු වන අමතර ජල 
පමාණය මඟින් ජල ගැලීම් තත්ත්වයක් ඇති 
ෙනොවන පරිදි ජලය බැස යාම සඳහා ෙදපස ඇති 
ජලාපවහන මාර්ග පළල් කර සංවර්ධනය කිරීම සිදු 
කර ඇති අතර, එම ජලාපවහන පද්ධති අවශ  පරිදි 
නඩත්තු කිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි. 

   එෙමන්ම අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි කිරීමට පථම ඒ සඳහා 
විධිමත් පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමක් සිදු කර එම 
ඇගයීම අනුව ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
කරමින් අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි කර ඇත. 

  එම මාර්ග සැලසුම් කිරීෙම්දී සියලු ජල ෙපෝෂක 
පෙද්ශ සඳහා ජල විද ාත්මක විශේල්ෂණය, ජල 
ගැලීම් අවදානමක් ඇති පෙද්ශ හඳුනා ගැනීම, 
සියලු පාලම් හා ෙබෝක්කු සඳහා ජල විද ාත්මක 
සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම යන කරුණු පදනම් කර 
ෙගන සියලු ෙබෝක්කු හා පාලම් නිර්මාණය කර 
ඇත. 

 (iii) අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහේතු ෙකොට ෙගන පරිසරයට 
බලපාන විෙශේෂ ගංවතුර තත්ත්වයක් මතු වී 
ෙනොමැති වුවද පරිසර පද්ධතියට ඇති විය හැකි 
බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා ව ාපෘතිය කියාත්මක 
වන කාලෙය්දී පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව අනුව 
අවශ  පියවර ෙගන ඇත.  

 (iv)  පහත්බිම් හරහා ඉදි කරනු ලබන මාර්ග ෙකොටස ්
සඳහා ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා සංවර්ධනය 
කිරීෙම් සංසථ්ාව ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනා 
සැලකිල්ලට ෙගන දිගු පාලම් - viaducts - පාලම්, 
ෙබෝක්කු හා අෙනකුත් වතුර බැස යාමට අවශ  ඉදි 
කිරීම් සිදු කිරීම. 

  ඉවුරු ඛාදනය වීම වැළැක්වීමට අවශ  පියවර 
ගැනීම. 

  ඉහත මාර්ග ඉදිකිරීෙම්දී ජලය බැසයාම සඳහා 
පවත්නා කුඩා ඇල මාර්ග පතිසංසක්රණය කිරීම. 

  ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීෙම්දී 
මීගමුව කළපුව හරහා වැටී ඇති බැවින්, එමඟින් 
වන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා එම කළපුව විශාල 
කිරීම. 

(ඇ) (i) ඔව්.  

 (ii) ඉහත සඳහන් මාර්ග සඳහා මධ ම පරිසර 
අධිකාරිය, ශී ලංකා ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් හා 
සංවර්ධනය කිරීෙම් සංසථ්ාව, වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පළාත් වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව,  ෙගොවිජන ෙසේවා 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලය සමඟ අදාළ ව ාපෘතිය නිරන්තර 
සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබයි. තවද, ෙගොවි 
සංවිධාන සහ බලපෑමට ලක්වන පුද්ගලයන් සහ 
පුද්ගල කණ්ඩායම් සමඟ සාකච්ඡා කර අවශ  
කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. 

(ඈ)   පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට මම ෙම් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතුව, ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය 

සම්බන්ධෙයන් මට ලැබුණු ලිපියක් නිසාත්, ඒ වාෙග්ම මාතර 
දිස්තික්කෙය් පැවැත්වූ පසු ගිය දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ 
කමිටුෙව්දීත්, කෘෂිකර්ම කමිටුෙව්දීත් පැන නැඟුණු දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මාතර දිස්තික්කයට අදාළ ෙකොටෙසේදී ෙවච්ච 
සිද්ධියක් සම්බන්ධවයි. ඇත්තටම ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග පටන් 
ගනිද්දී විවිධ අනුමැතියන් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග 
ෙදකම අෙප් රජය යටෙත් විවෘත කරපු මාර්ග ෙනොෙවයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ බව ඔබතුමාත් දන්නවා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
වැඩ කළ ෙකොන්තාත් සමාගම වැඩ අවසන් කරලා ගිහිල්ලා. දැන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඇතැම් ජලය බැස යන කාණු පද්ධතිවලට, 
ෙබෝක්කු පද්ධතිවලට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් විවිධ ෙකොන්කීට් 
වැඩවලට එකතු කරපු ෙකොන්කීට් තැන්පත් ෙවලා තිබීමයි. ඒවා 
ඉවත් කරලා නැහැ. ඒ නිසා ජලය බැස යන මාර්ග අවහිර ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉවත් කරන්න කිව්වාට, ඉවත් කරලත් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණය පිළිබඳව බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්ක කලින් 
ෙවච්ච ෙදයක්. හැබැයි, මුල් ගිවිසුම්වලින් ෙවච්ච ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා දැනට ඒ තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම එදා දිස්තික් කෘෂිකර්ම කමිටුෙව්දී ෙගොවි 
සංවිධාන නිෙයෝජිතෙයෝ ඇඬුම්බර ස්වරූපෙයන් කිව්වා, දැන් 
කුඹුරු වගා කර ගන්නට ජලය ලබා ගන්නට බැහැ. ෙමොකද, ඒවා 
ඇතුෙළේ ෙකොන්කීට් හිරෙවලා කියලා. ඒකට දැන් මුදල් 
පතිපාදනත් නැහැ. දැන් ඒ සමහර ෙකොන්තාත් සමාගම් ගිහිල්ලා. 
මහාමාර්ග අමාත ාංශයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් මැදිහත්වීමක් 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය සහ ෙගොවිජන සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සමඟ එකතු ෙවලා කරන්න පුළුවන්ද කියලා 
මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඒ සථ්ාන ටික ෙපන්වුවෙහොත් ඒ 

සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්නට පුළුවන්. අපිට පැහැදිලිව 
ෙපන්වා දුන්ෙනොත් ෙමන්න ෙම් ස්ථාන ෙකොන්කීට් නිසා හිරෙවලා 
තිෙබනවා කියලා, ඒ ගැන කටයුතු කරන්නට පුළුවන්. 

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

දැන් ෙකොළඹ - නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගයත් පටන් ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම රත්නපුරය - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගයත් ෙබොෙහෝදුරට 
පටන් ගන්නා තත්ත්වයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මාතර සිට හම්බන්ෙතොට දක්වා ෙකොටස පටන් 
ගන්නවා. ෙම් ෙකොටෙසේදීත් එවැනිම තත්ත්වය ඇති ෙවලා මම 
තව අවුරුදු පහ හයකින් ඒ ගැන ෙම් සභාෙව්දී මතු කරනවාට වඩා 
ෙහොඳයි, අනාගතෙය්දී ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම වැළැක්වීම 
සඳහා, -තවම අපි හම්බන්ෙතොට දක්වා පාර පටන් ගත්ෙත් නැති 
නිසා- දැනටම අදාළ ෙකොන්තාත් සමාගම් සමඟ දිස්තික් සංවර්ධන 
කමිටු විධියට යම්කිසි එකඟතාවකට පැමිණීමට අමාත ාංශය 
විධියට මැදිහත්වීමක් කරලා ඒ සඳහා අවස්ථාව හදලා ෙදන්න 
පුළුවන්ද ගරු ඇමතිතුමනි? ෙමොකද, දැන් ෙම් මාර්ගය යන්ෙන් 
මාතර දිස්තික්කෙය් ෙහොඳම කෘෂිකාර්මික පද්ධතිය හරහා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ඉෙගන ගත්තු පාඩම් අෙනක් 

අධිෙව්ගී මාර්ගවලට උපෙයෝගී කර ගන්නවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, පළමුෙවනි අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්, there 
are problems. So, the lessons that we learnt can be used 
for building other highways. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොක්මාදුව 
පිවිසුම ආසන්නෙය් එක ෙකොටසක් අනාරක්ෂිතයි කියලා දැන් 
මාස තුනක් තිස්ෙසේ වහලා තිෙබනවා. ෙම් පායන කාලය. ෙම් 
කාලය තමයි ෙම්ක හදන්නට ෙහොඳම කාලය. නමුත් තවම ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ නිමාවට පත් ෙවන බවක් ෙප්න්ෙනත් නැහැ. ෙම්ක 
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පුර්ණ කාර්යක්ෂමතාව ලබා ගැනීමට 
බාධාවක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොපමණ කාලයකින් ෙම් වැඩ නිමා 
කරන්න අමාත ාංශය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ඒ වැඩ පටන් ගන්නවා. දකුණු 

අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් සංවර්ධනය සඳහා ලබා ගත්ත මුදල්වලින් 
ඉතිරියක් තිබුණා. අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අවසරය ලබා ෙගන ෙකොක්මාදූව පිවිසුම 
ෙකොටෙසේ වැඩ පටන් ගන්න අපි ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට ඒක දීලා 
තිෙබනවා. අපි ඒක පටන් ගන්නවා. මටත් ඕනෑ, වැස්ස පටන් 
ගන්න කලින් ඒ කටයුතු අවසන් කරන්නයි. 
 

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය: බස් රථ මිලදී 
ගැනීම 

இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப:  பஸ் வண் கள் 
ெகாள்வன  

 SRI LANKA TRANSPORT BOARD:  PURCHASE OF BUSES 
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2. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (2): 

(අ) (i)  වර්ෂ 2010 - 2014 දක්වා ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලය විසින් මිලදී ගනු ලැබූ නව බසර්ථ 
සංඛ ාව වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) බසර්ථ මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කළ මුදල 
වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එම නව බසර්ථ ලබාදුන් ඩිෙපෝ කවෙර්ද;  

 (iv) ලංකා අෙසෝක් ෙල්ලන්ඩ් සමාගෙමන් WP NB - 
6028, WP NC - 6049, WP NB - 6051, WP NB - 
6057, WP NB - 6067, WP NB - 6671, WP NB - 
7750, WP NB - 7751, WP NB - 7752, WP NB - 
7967, WP NC - 0653, WP NC - 1307, WP NC - 
1746 සහ WP NC - 2016 යන අංක දරන බසර්ථ 
14 මිලදී ගැනීම සඳහා ෙකොපමණ මුදලක් වැයකර 
තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත අ(iv) හි සඳහන් බසර්ථ 14 දැනට ශී. ලං. ග. 
ම. ය සතුව තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම බසර්ථ අයත් ඩිෙපෝ කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமான ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2010 - 2014 வைர இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் 
சைபயினால் ெகாள்வன  ெசய்யப்பட் ள்ள 

திய பஸ்வண் களின் எண்ணிக்ைக 
வ டாந்தம் தனித்தனியாக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) பஸ்வண் கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக 
வ டாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக 
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  திய பஸ்வண் கள் வழங்கப்பட்ட 
ப்ேபாக்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) லங்கா அேசாக் ேலலண்ட் கம்பனியி ந்  WP 
NB-6028, WP NC-6049, WP NB- 6051, WP NB-
6057, WP NB-6067, WP NB-6671, WP NB-7750, 
WP NB-7751, WP NB-7752, WP NB-7967, WP 
NC-0653, WP NC-1307, WP NC-1746 மற் ம் 
WP NC-2016 ஆகிய இலக்கங்க ைடய 14 
பஸ்வண் கைள ெகாள்வன  ெசய்ய 
ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ(iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 14 
பஸ்வண் க ம் தற்ேபா  இ.ேபா.ச. வசம் 
உள்ளனவா என்பை ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  பஸ்வண் கள் 
உாித்தா ள்ள ப்ேபாக்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport and Civil  Aviation:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the number of new buses purchased by the 
Sri Lanka Transport Board from 2010-
2014, separately; 

 (ii)  the amount of money spent annually to 
purchase the buses, separately; 

 (iii)  the depots to which those buses were 
assigned; and 

 (iv)  the amount of money spent to purchase the 
following 14 buses from the Lanka Ashok 
Leyland Company: WP NB-6028, WP NC-
6049, WP NB-6051, WP NB-6057, WP 
NB-6067, WP NB-6671, WP NB-7750, 
WP NB-7751,WP NB-7752, WP NB-7967, 
WP  NC-0653, WP NC-1307, WP NC-
1746 and WP NC-2016? 

1451 1452 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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(b)  Will he also inform this House - 
 (i) whether the above 14 buses mentioned in 

(a) (iv) are with the SLTB at present; and 
 (ii)  if so, the depots to which they belong to? 
(c)  If not, why? 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා (පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 
ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர்)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය මඟින් කල්බදු 
කමය යටෙත් සහ මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අරමුදල් 
යටෙත් පහත සඳහන් පරිදි බස ් රථ ලබා ෙගන 
ඇත. 

  
 (ii) කල්බදු කමය යටෙත් සහ මහා භාණ්ඩාගාර 

අරමුදල්වලින් බසර්ථ මිලදී ගැනීම සඳහා එක් එක් 
වර්ෂවල දී වැය කළ මුදල පහත දැක්ෙව්. 

 
       (iii)   ඇමුණුම අංක 1 හා 2 හි දැක් ෙව්. ඇමුණුම් 

සභාගත* කරමි. 

වර්ෂය කල්බදු 
කමය 
යටෙත් 
ලබාගත් 
බස් රථ 

මහා 
භාණ්ඩාගාර 
අරමුදලින් 
ලබාගත් 
බස් රථ 

බස් රථ 
එකතුව 

2010 නැත නැත නැත 

2011 162 නැත 162 

2012 158 120 278 

2013 40 281 321 

2014 1346 නැත 1346 

එකතුව 1706 401 2107 

වර්ෂය කල්බදු 
කමය 
යටෙත් 
ලබාගත් 
බස් රථ 
ෙවනුෙවන් 
වැය කිරීම  
(රු.මි) 

මහා 
භාණ්ඩාගාර 
අරමුදලින් 
ලබාගත් 
බස්රථ 
ෙවනුෙවන් 
වැය කිරීම 
(රු.මි.) 

වැය 
කළ 
මුදල  
(රු.මි.) 

2011 84.00  නැත 84.00 

2012 469.60 500.00   969.60 

2013 655.03 792.61 1447.64 

2014 720.73 නැත  720.73 

එකතුව  1929.36 1292.61 3221.97 

       (iv)   ඉහත දැක්ෙවන බසර්ථ කිසිවක් ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය මඟින් කල්බදු කමය 
යටෙත් මිලදී ෙගන ෙනොමැත. ෙම් සම්බන්ධව 
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ලබා 
ගත් ලියාපදිංචි සහතික පිටපත් 13ක් ඇමුණුම 
අංක 3 වශෙයන් දක්වා ඇත. WP - NC- 6049 
ෙලස බස ්රථයක් ලියාපදිංචි වී ෙනොමැත.   

  මම ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා.  WP - NC- 6049 
කියන ලියාපදිංචි අංකය තවම පිටෙවලාවත් 
නැහැ.  

(ආ)   (i)   ඉහත කී පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී. 

         (ii)   පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්න නැද්ද? 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නැහැ. 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. 

 
 

ලංකා බැංකුෙව් අභ න්තර නිලධාරි පුහුණුවන්නන් 
බඳවා ගැනීෙම් විභාගය: අකමිකතා 

இலங்ைக வங்கி உள்ளக உத்திேயாகத்தர் 
பயி நர்ஆட்ேசா்ப் ப் பாீட்ைச: ைறேக கள் 

EXAMINATION FOR RECRUITMENT OF INTERNAL OFFICER 
TRAINEES OF BANK OF CEYLON: MALPRACTICES   
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4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රාජ   ව වසාය   සංවර්ධන   අමාත තුමාෙගන්   ඇසූ   

පශ්නය - (2) : 

(අ) ලංකා බැංකුෙව් අභ න්තර නිලධාරි පුහුණුවන්නන් බඳවා 
ගැනීම (2014) සඳහා වූ තරග විභාගෙය් දී සිදු වූ අකමිකතා 
හා අසාධාරණයන් පිළිබඳව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2014.06.08 දින කැලණිය විශව්විද ාලෙය් දී 
පවත්වන ලද එම තරග විභාගය සඳහා  ෙපනී 
සිටින ලද අෙප්ක්ෂකයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) විභාගයට ෙපනී සිටින ලද අෙප්ක්ෂකයින් අතරින් 
විභාගය සමත් වූ සහ අසමත් වූ සංඛ ාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) විභාගය සමත් වූ සියලුමෙදනාට පත්වීම් පිරිනමා 
තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ඇ) (i) දුර/2002 චකෙල්ඛ පකාරව ලංකා බැංකුෙව් 
සියලුම අභ න්තර උසසව්ීම් සඳහා කමෙව්දයක් 
තීරණය කර තිබියදී, සෑම විෂයකටම ලකුණු 40 
වන ලකුණු සීමාව 50 දක්වා ඉහළ නැංවීමට 
ෙහේතුව කවෙර්ද;  

 (ii) ෙම් සම්බන්ධෙයන් විභාග අෙප්ක්ෂකයින් කලින් 
දැනුවත් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) පිළිගත් කමෙව්දයක් මත ෙමම විභාගය පවත්වා 
ඇති බවට එකඟ වන්ෙන්ද; 

 (iv) විභාගෙය් පතිඵල නිකුත් කිරීමට මාස 5ක් ගතකර 
ඇති අතර පතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීම සඳහා 
අවසථ්ාවක් ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (v) අගතියට පත් ලංකා බැංකු නිලධාරින් ෙවනුෙවන් 
ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக்  

ேகட்ட வினா:  

(அ) இலங்ைக வங்கியில் உள்ளக உத்திேயாகத்தர் 
பயி நர்கைள ஆட்ேசாப்்பதற்கான (2014) ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயில் இடம்ெபற்ற ைறேக கள் மற் ம் 
அநீதிகள் ெதாடர்பாக அவர் அறிவாரா?  

(ஆ) (i) 2014.06.08 ஆந் திகதி களனிப் பல்கைலக் 
கழகத்தில் நடத்தப்பட்ட ேமற்ப  ேபாட் ப் 
பாீட்ைசயில் ேதாற்றிய பாீட்சார்த்திகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய பாீட்சார்த்திகளில் 
பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த மற் ம் 
சித்தியைடயாதவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) பாீட்ைசயில் சித்தியைடந்த அைனவ க்கும் 
நியமனங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) දුර/2002 சுற்றறிக்ைகயின் ப  இலங்ைக 
வங்கியின் அைனத்  உள்ளக 
பதவி யர் களின் ைறயியெலான்  
தீர்மானிக்கப்பட் க்ைகயில் அைனத் ப் 
பாடங்க க்கும் 40 என்ற ள்ளிகளின் 
வைரயைற 50 ஆக அதிகாிக்கப்பட்டைமக்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இ  ெதாடர்பாக பாீட்சார்த்திகள் ன்கூட் ேய 
விழிப் ணர் ட்டப் பட் ந்தார்களா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ைறயிய க்கைமய 
இந்த பாீட்ைச நடத்தப்பட் ள்ளெதன 
உடன்ப கின்றீரா என்பைத ம்; 

 (iv) பாீட்ைசப் ெப ேப கைள வழங்குவதற்கு 5 
மாதங்கள் கடந் ள்ள டன் ெப ேப கைள 
மீண் ம் மதிப்பி வதற்கு வாய்ப்  
வழங்கப்படாைமக்கான காரணம் யாெதன் 
பைத ம்; 

 (v) பாதிக்கப்பட்ட இலங்ைக வங்கி உத்திேயாகத் 
தர்கள் சார்பில் எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Enterprise  

Development : 

(a) Is he aware of the malpractices and injustices that 
took place at the competitive examination 
conducted to recruit Internal Officer Trainees 
(2014) to the Bank of Ceylon? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of candidates that sat for the 
said competitive examination conducted at 
the University of Kelaniya on 08.06.2014; 

 (ii) the number of candidates who passed, and 
failed that examination, separately; 

 (iii) whether all those who passed that 
examination have been awarded 
appointments; and 

 (iv) if not, why? 

(c) Will he state- 

 (i) the reasons for raising the cut-off mark of 
40 for each subject, to 50, when a 
methodology for all internal promotions of 
the Bank of Ceylon in terms of circular 
දුර/2002 has been specified; 

 (ii) whether the candidates have been informed 
of this in advance; 

 (iii) whether he admits the fact that this 
examination has been conducted on an 
accepted methodology;  

 (iv) the reasons for not granting an opportunity 
to rescrutinize the results, after it took five 
months to release the results; and 

 (v) the steps to be taken to deliver justice to the 
aggrieved officers of the Bank of Ceylon? 

(d) If not, why?  
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
ගරු කථානායකතුමනි, රාජ  ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) එවැනි අකමිකතාවක් සිදු වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) අෙප්ක්ෂකයින් 675 

 (ii) සමත් අෙප්ක්ෂකයින් - 254 

  අසමත් අෙප්ක්ෂකයින් - 421 
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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 (iii) නැත. 

 (iv) අනුමත චකෙල්ඛ උපෙදස ් අනුව විභාගෙයන් 
සමත් වන අය සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට භාජනය 
කරන අතර, එහිදී සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය 
විසින් නිශච්ිත කමෙව්දයකට අනුව ලකුණු ලබා 
ෙදනු ලැෙබ්. 

  සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලකුණුද, විභාගය සඳහා ලබාගත් 
ලකුණුද, ඒකාබද්ධ කර පිළිෙයල කරනු ලබන 
කුසලතා ෙල්ඛනය මත පිරවිය යුතු පුරප්පාඩු 
සංඛ ාව පදනම් කර ගනිමින් ෙමම උසසව්ීම් සිදු 
කර ඇත. 

(ඇ) (i) අධ ක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ගන්නා ලද 2014.02.06 
දිනැති තීරණය අනුව ලකුණු සීමාව 50 දක්වා ඉහළ 
නංවා ඇත. 

 (ii) අංක 36/2002 දරන මාණ්ඩලික චකෙල්ඛෙය් 
2014.02.28 දින දරන 07 වන එකතුව මඟින් ෙම් 
පිළිබඳව සියලු ෙසේවකයින් දැනුවත් කර ඇත. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) කළමනාකරණ අභ ාසලාභීන් (බාහිර) සහ 
නිලධාරි පුහුණුවන්නන් (අභ න්තර) යන 
සමාන්තර ෙශේණිෙයහි බඳවා ගැනීම් ආසන්න 
කාලසීමාවක් තුළදී සිදු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
ලදී.  

  තවද, පථමෙයන් කළමනාකරණ අභ ාසලාභීන් 
(බාහිර) බදවාෙගන අනතුරුව ඉතිරි පුරප්පාඩු 
සඳහා නිලධාරි පුහුණුවන්නන් (අභ න්තර) 
අනුයුක්ත කිරීමට තීරණය කළ බැවින් අදාළ විභාග 
පතිඵල නිකුත් කිරීම පමාද විය. එෙමන්ම පතිඵල 
නැවත සමීක්ෂණය කිරීම සඳහා පතිපාදනයන් 
බැංකුෙව් විභාග පැවැත්වීෙම් කමෙව්දය තුළ 
ඇතුළත් ෙනොවන බැවින් පතිඵල සමීක්ෂණයට 
අවකාශ ලබා දී ෙනොමැත.  

 (v) දැනට උසසව්ීම් ෙනොලැබූ අෙප්ක්ෂකයන් විසින් 
අභියාචනාධිකරණෙය් පවරන ලද නඩුවක් විභාග 
ෙවමින් පවතින අතර, ගරු අධිකරණය විසින් ෙදනු 
ලබන තීරණ අනුව ඉදිරි කටයුතු සිදු ෙකෙරනු 
ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු ෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  

එම තරග විභාගෙය්දී සමත් වුණු 254 ෙදනාෙගන් කී ෙදෙනක් 
ෙතෝරා ගත්තාද කියලා ඔබතුමා  ළඟ ෙතොරතුරු තිෙබනවාද? ඒ 
කියන්ෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණය අනුවත් ලකුණු එකතු කරලා 
ඔබතුමා කියන කමෙව්දය අනුව කුසලතාව සලකා බලලා ෙතෝරා 
ගත්ත පිරිස කී ෙදෙනක්ද?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
සමත් වුණු 254 ෙදනාෙගන් අන්තිමට පත් කරලා තිෙබන්ෙන් 

100 ෙදනායි.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙම් ගැන අභියාචනාධිකරණෙය් දැනට නඩුවක් තිෙබනවා. 

නමුත්, මම ෙම් අහන්ෙන් නඩු නිමිත්තට අදාළ කාරණාවක් 
ෙනොෙවයි. ඔබතුමාටත් බැලූ බැල්මටම ෙපෙනනවා ඇති 254 
ෙදෙනක් සමත් ෙවලා තිෙබද්දි, 100 ෙදනායි ෙතෝරා ෙගන 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙමම විභාගය අභ න්තර විභාගයක්. 
අභ න්තර නිලධාරින් පුහුණුකරුවන් හැටියට බඳවා ගන්නා 
විභාගයක් නිසාම 421 ෙදෙනක්ම ෙමම තරග විභාගෙයන් අසමත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

ඇත්තටම ගත්ෙතොත් 675ෙදනාෙගන්ම 100ෙදනායි 
ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්. කුසලතාව මත ෙතෝරාගැනීෙම් 
කමෙව්දය ෙහෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කමෙව්දය, වැඩි පිරිසක් ඉවත් 
කරන්න හදා ගත්ත කමෙව්දයක් වාෙග් තමයි ෙපෙනන්ෙන්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් අය ආයතනය අභ න්තරෙය්ම වැඩ කරන 
අය; බැංකුෙව් උන්නතියට සිටින අය. ඒ අයට ෙවන රැකියා නැහැ. 
අවශ තාව අනුව ආයතනය ඇතුෙළන් පිරිසක් එකතු කර 
ගන්නවා ෙවනුවට පිටින් ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩ කඩක් හදා ෙගන 
තිෙබනවාද කියා බැලූ බැල්මටම සාධාරණ සැකයක් මතු වනවා. 
මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ෙම් 254ෙදනාෙගන් 100ෙදෙනක් 
ෙතෝරා ගැනීම සම්බන්ධෙයන්වත් සැලකිල්ලට ලක් කරලා ඒ 
ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඔබතුමා එකඟද කියලායි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙම් බැංකුව වාණිජමය ආයතනයක්. ඒ වාණිජමය ආයතනෙය් 

සම්පත් කළමනාකරණය, සැලැසම් අනුව තමයි ෙතෝරාගනු ලබන 
පමාණය -අවශ  පමාණය- තීරණය වන්ෙන්. ඒ අනුවයි 
ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්.  

අනික් කාරණය, ෙම් වාණිජමය ආයතනවල අභ න්තරව 
උසස් වීම් දිය යුතුයි. එතෙකොට වැඩ කරන අයට 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පිටිනුත් බඳවා ගන්න 
අවශ යි. ෙමොකද, හැම තිස්ෙසේම ආයතනය තුළින් පමණක් 
උසස්වීම් දුන්ෙනොත් අලුත් අදහස් එකතු වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි සමබරව ෙතෝරාගන්ෙන්. එය හරිද, වැරැදි කියලා නැහැ. 
එතැන සිටින කළමනාකාරිත්වය අනුව සමහර විට පතිශතය 
ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ පතිශතය කලින් කලට ෙවනස් වනවා 
ඇතියි කියා මා හිතනවා. ඒ අනුව තමයි ෙතෝරාගන්ෙන්. ෙමහිදී 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා බැලූ බැල්මට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කියන 

කාරණය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආයතනෙය් සම්පත් 
කළමනාකරණය කිරීම පැත්ෙතන් හිතලා නම්  ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 
එෙහම නම් ෙම් කියන 2014 කාලය තුළදීම ලංකා බැංකුෙවන් 
සීෙෂල්ස් දූපත්වල පටන් අරෙගන තිෙබන branch එකත් දිගින් 
දිගටම පාඩු ලබනවා. එක්සත් රාජධානිෙය් branch එකක් පටන් 
අරෙගන ඒකත් දිගින් දිගටම පාඩු ලබනවා. එතෙකොට සම්පත් 
කළමනාකරණය පැත්ෙතන් හිතුෙවොත් එෙහම ඒවා අසාර්ථකම 
ව ාපෘති බවට පත් වී තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා 
ඒ පැත්ෙතන් විතරක් හිතුෙවොත්, ෙම් ඉන්නා පිරිස බඳවා 
ගැනීෙමන් සම්පත් හානියක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා වාණිජ ආයතනයක් පැත්ෙතන් 
හිතන එක සම්බන්ධ ගැටලුවක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිරිස අභිෙපේරණයවීමක් ෙවනවා ෙවනුවට ඒ අය ආයතනයට 
විරුද්ධව නඩු කියන මට්ටමට ගිහින් තිෙබන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනයවීමක් වී තිෙබන නිසාය කියන 
සාධාරණ ෙහේතුව මම ඉදිරිපත් කරනවා. එෙසේ ඉදිරිපත් කරමින් 
 නැවත ෙම් ගැන සලකා බලන්න කියා තමයි ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්.   

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ලන්ඩන් නුවර තිෙබන branch එක දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ 

පවතින එකක්. සීෙෂල්ස්වල තිෙබන branch එක අලුතින් විවෘත 
කෙළේ. ඒකට වාණිජමය පදනමක් තිබුණාද, නැද්ද කියා අපි ෙසොයා 
බලනවා. එෙසේ ෙසොයා බලා ඔබතුමා කියපු ආකාරයට යම් කිසි 
පියවරක් ගැනීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී කූට ෙල්ඛන සැකසීම : 

පැමිණිලි 
சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  ேபா  ஆவணம் 

தயாாித்தல் : ைறப்பா கள் 
PREPERATION OF FORGED DOCUMENTS DURING 

PRESIDENTIAL ELECTION: COMPLAINTS 
     

 298/’15 

 
6. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2014.12.08 සිට 2015.01.08 දක්වා වූ 
ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී කූට ෙල්ඛන සැකසීම 
පිළිබඳව, ෙද්ශපාලනඥයින්ට එෙරහිව අපරාධ 
පරික්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබුණු පැමිණිලි 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පැමිණිලි ඉදිරිපත්කර තිබුෙණ් කවෙරකුට 
එෙරහිවද;  

 (iii) ෙමම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් අත්අඩංගුවට 
ගැනීමක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූෙව් කවුරුන්ද; 

 (v) එම එක් එක් පැමිණිල්ල පිළිබඳ විමර්ශන 
කටයුතුවල වත්මන් පගතිය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014.12.08 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2015.01.08 
ஆம் திகதிவைர சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  
ேபா  ஆவணம் தயாாித்தல் ெதாடர்பில், 
அரசியல்வாதிக க்கு எதிராக குற்றப் 

லனாய் த் திைணக்களத் க்கு கிைடத்த 
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (ii) ேமற்ப  ைறப்பா கள் யா க்ெகதிராக 
ன்ைவக்கப்பட் ந்தன; 

 (iii) ேமற்ப  ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் ைக  
ெசய்தல் நைடெபற்றதா; 

 (iv) ஆெமனில், ைக  ெசய்யப்பட்ேடார் யாவர்; 

 (v) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ைறப்பா  ெதாடர்பான 
லனாய்  நடவ க்ைககளின் தற்ேபாைதய 
ன்ேனற்றம் ெவவ்ேவறாக  யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 
  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of complaints received by the 
Criminal Investigation Department against 
politicians on allegations of preparing 
forged documents during the Presidential 
Election period from 08.12.2014 to 
08.01.2015; 

 (ii) the persons against whom those complaints 
have been received; 

 (iii) whether there has been an arrest on these 
complaints; 

 (iv) if so, the person who was arrested; 

 (v) the progress of the investigation in relation 
to each complaint, separately? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා.  

(අ) (i) 01යි. 

 (ii) තිසස් අත්තනායක මහතා.  

 (iii) ඔව්. 

 (iv) තිසස් අත්තනායක මහතා. 

 (v) විමර්ශන කටයුතු අවසන්  කර අංක CR1/15/15   
යටෙත් නීතිපති උපෙදස ් පතා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ෙගොනුව ඉදිරිපත් කර 
ඇත. 

 (ආ) පැන ෙනොනඟී. 
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් අමාත  ධුරයක් දරන ගරු පා. ච. රණවක 
ඇමතිතුමන් ලංකාෙව් සුපකට සිනමාෙව්දියකු වන අචාර්ය 
ෙලස්ටර් ෙජ්ම්ස් පීරිස් මැතිතුමන්ෙග් ඡායාරූපය කූට ෙලස ෙවනස් 
කළ බවට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව්ම ආමාත  ධුරයක් 
දරන සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා රහස ්ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් 
කළා. ඒ ගැන ෙමහි සඳහන් වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තිතුමා අසන ලද පශ්නයට  ෙමම අතුරු පශ්නය අදාළ 

ෙනොෙව්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අදාළ ෙනොවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  

ආණ්ඩුෙව් අමාත වරෙයක් පැමිණිලි කරලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ගරු කථානායකතුමනි. විරුද්ධ  
පාක්ෂිකයන්ට  නීතිය තදින්ම කියාත්මක කරන අතෙර්  ආණ්ඩුවට 
සහාය දක්වන ෙද්ශපාලකයින්ෙග් කූට ෙල්ඛන සම්බන්ධ  
පැමිණිලි  ෙනොසලකා හැරීම ආණ්ඩුෙව් යහ පාලන පතිපත්තියද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජනවාරි 08 ෙවනිදායින් පස්ෙසේ ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කර දැන් 

අලුත් කමයටයි යන්ෙන්. ජනවාරි 08 ෙවනිදාට ෙපර එෙහම 
තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ඊට ඉස්ෙසල්ලා එෙහම තිබුණා.  ඒක හරි.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජනවාරි 8ට ෙපර ඔව්. දැන් නැත. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමා අත් 

අඩංගුවට ගත්ෙත්ත්, අෙනක් පුද්ගලයන් නිදැල්ෙල් සිටින්ෙන්ත් 
ජනවාරි 8වැනි දාට පසුවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුවට සහාය 
පළ කෙළොත් ඕනෑම අපරාධකරුෙවකුට නිදැල්ෙල් සිටිය හැකි 
බවද ඔබතුමා ඔය පකාශ කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු ෙදන්න, අපට ඊළඟ පශ්නයට යන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නයට පිළිතුරත් 

ඒකමයි. ජනවාරි 8වැනි දාට ෙපර එෙහම තිබුණා. ඊට පසුව ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කර තිෙබනවා. 
 

මුස්ලිම් නිලධාරින් පත් කිරීම : තිකුණාමල 
දිස්තික්කය 

ஸ் ம் உத்திேயாகத்தர்கைள நியமித்தல்: 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் 

APPOINTMENT OF MUSLIM OFFICERS: TRINCOMALEE 
DISTRICT  

330/’15 
8. ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 

(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) බහුතර මුසල්ිම් ජනතාවක් ජීවත් වන තිකුණාමල 
දිසත්ික්කෙය්,       

 (i) දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වග කිව යුතු 
තනතුරුවල  ෙසේවය සඳහා මුසල්ිම් නිලධාරින් 
ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) කුච්චෙව්ලි සහ තම්බලගාමම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල කිසිදු  තනතුරක මුසල්ිම් නිලධාරින් 
ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) පසු ගිය රජය විසින් තිකුණාමල දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලය හමුදාකරණය කර මුසල්ිම් නිලධාරින් 
සම්බන්ධෙයන්  දැඩි කියාමාර්ගයක් අනුගමනය 
කිරීම ෙහේතුෙවන් එම නිලධාරින් දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලය හැර ගිය බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) යහපාලන රජය යටෙත්, 

 (i) තිකුණාමල දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කිසියම් 
වග කීමක් දරන තනතුරකට අවම වශෙයන් එක් 
මුසල්ිම් නිලධාරිෙයකු ෙහෝ පත් කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) කුච්චෙව්ලි සහ තම්බලගාමම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයන්හි කුමන ෙහෝ කාර්යභාර තනතුරකට 
මුසල්ිම් නිලධාරිෙයකු පත් කිරීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) ெப ம்பான்ைமயாக ஸ் ம் மக்கள் வசிக்கும் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 

 (i) மாவட்ட ெசயலகத்தில் ெபா ப் வாய்ந்த 
பதவிகளில் பணியாற் வதற்கு ஸ் ம் 
உத்திேயாகத்தர்கள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) குச்செவளி மற் ம் தம்பலகாமம் பிரேதச 
ெசயலகங்களில் எந்தெவா  பதவியி ம் 

ஸ் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் இல்ைலெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) கடந்த அரசாங்கத்தினால் தி ேகாணமைல 
மாவட்ட ெசயலகம் இரா வமயமாக்கப்பட்  

ஸ் ம் உத்திேயாகத்தர்கள் சம்பந்தமாக 
க ைமயான ேபாக்கு கைடபி க்கப் 
பட்டைமயால் அவ் த்திேயாகத்தர்கள் மாவட்ட 
ெசயலகத்தி ந்  விலகிச் ெசன்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் கீழ், 

 (i) தி ேகாணமைல மாவட்ட ெசயலகத்தில் 
ஏேத ம் ெபா ப் மிக்க பதவிக்கு குைறந்த  
ஒ  ஸ் ம் உத்திேயாகத்தைரயாவ  
நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) குச்செவளி மற் ம் தம்பலகாமம் பிரேதச 
ெசயலகங்களில் ஏேத ெமா  கடைமப் 
ெபா ப் ள்ள பதவிக்கு ஸ் ம் 
உத்திேயாகத்தெரா வைர நியமிப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Is he aware that in Trincomalee District, where the 
majority is Muslims - 

 (i) there are no Muslim officers to serve on the 
responsible posts in the District Secretariat; 

 (ii) there are no Muslim officers on any post in 
the Kuchchaveli and Thambalagamam 
Divisional Secretariats; and 

 (iii) the Muslim officers left the District 
Secretariat owing to the last regime 
militarizing the Trincomalee District 
Secretariat and adopting a harsh approach in 
regard to Muslim officers? 

(b) Will he inform this House whether under good 
governance - 

 (i) steps will be taken to appoint at least one 
Muslim officer to any responsible post in 
the Trincomalee District Secretariat; and 

 (ii) steps will be taken to appoint a Muslim 
officer to any post with authority in 
Kuchchaveli and Thambalagamam 
Divisional Secretariats? 

(c) If not, why? 

ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) තිකුණාමල දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මුසල්ිම් 
නිලධාරින් සිටී. 

  මුසල්ිම් නිලධාරින් ගණන 32කි. 

  ෙර්ඛීය අමාත ාංශ යටෙත් තිකුණාමලය දිසත්ික් 
ෙල්කම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සිටින මුසල්ිම් 
ජාතික මාණ්ඩලික නිලධාරින් සංඛ ාව 05කි. 

 (ii) කුච්චෙව්ලි හා තඹලගමුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල මුසල්ිම් නිලධාරින් සිටී. කුච්චෙව්ලි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මුසල්ිම් කාර්ය 
මණ්ඩල සංඛ ාව 40කි. 

  තඹලගමුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මුසල්ිම් 
කාර්ය මණ්ඩල සංඛ ාව 35කි. 

 (iii) පිළිගත ෙනොහැක. 

  පසු ගිය රජය කාලෙය් තිකුණාමලය දිසත්ික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් මුසල්ිම් නිලධාරින් 
තිකුණාමලය දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලය හැරගිය 
බවට සනාථ ෙකෙරන කිසිදු සාධකයක් ෙනොමැත. 

 · තිකුණාමලය දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සංඛ ා 
ෙල්ඛන අංශය ෙවතින් ලබාගත් දත්ත අනුව 
තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් 2012 වර්ෂෙය් මුසල්ිම් 
ජනතාව 158,771කි. එය පතිශතයක් ෙලස 
41.97% කි. 

 · තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් 2014 වර්ෂෙය් මුසල්ිම් 
ජනතාව 179,597කි. 

  එය පතිශතයක් ෙලස 42.48% කි. 

(ආ) (i) ෙම් වන විට තිකුණාමලය දිසත්ික් ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් කිසියම් වග කීමක් දරන තනතුරු 
සඳහා මුසල්ිම් නිලධාරින් සිටී. 

  ෙර්ඛීය අමාත ාංශ යටෙත් තිකුණාමලය දිසත්ික් 
ෙල්කම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සිටින මුසල්ිම් 
ජාතික මාණ්ඩලික නිලධාරි සංඛ ාව 05කි. 

 (ii) ෙම් වන විට රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත ාංශෙයන් සුදුසුකම් ලත් මුසල්ිම් නිලධාරින් 
ඉල්ලා ඇති අතර, ඉදිරිෙය්දී සුදුසුකම් අනුව එම 
නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට නියමිතය. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව නිලධාරින්ෙග් තනතුරු සහ ඒ 
විස්තර ඇතුළත් සංඛ ා ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. දීර්ඝ  විස්තරයක් 
නිසා මම එම ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත්  කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා. 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ වාෙග් සිදුවීම් 

ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳ විස්තර සභාගත කරන්න පුළුවන් 
ෙවයිද? 

 

1463 1464 

[ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට එවැනි ෙදයක් වාර්තා වී නැහැ. නමුත්, 

රජෙය් නිලධාරින්ට එවැනි ෙදයක් සිදු වුණාය කියලා වාර්තා 
වුෙණොත්, ඒ ගැන නිවැරදි කිරීමක් කරන්න කටයුතු කරන්නම්. 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙසේ තිෙබනවා 

නම්, ඔබතුමාට ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
තිබුෙණොත්, නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරන්නම්. 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
එෙහම තිබුෙණොත්, ඒ සඳහා අලුත් කමයක් සකස් කරන්න 

පුළුවන් ෙවයිද? ඒ කියන්ෙන් අලුෙතන් නිලධාරින් ගන්න ෙකොට 
ෙමොකක් හරි special කමයක් යටෙත් ඒක කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 
දැනට අපි රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත ාංශයට 

දැනුම් දීලා තිෙබනවා, මුස්ලිම් ජනගහනයත්, ෙදමළ ජනගහනයත් 
අනුව පතිශතයක් හැටියට බඳවා ගැනීම් කර ඒ අනුව අපට අදාළ 
නිලධාරින් ලබා ෙදන්න කියලා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ජන වර්ග අනුව නිලධාරින් සංඛ ාව 
සිංහල 103යි, දවිඩ 90යි, මුස්ලිම් 32යි.  සියයට 31ක් වශෙයන් 
තිබුණු සමහර ෙදමළ නිලධාරින්ෙග් සංඛ ාව  2014දී සියයට 30 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි තැන් අපි නැවත සංෙශෝධනය 
කිරීමට කටයුතු කරන්න සූදානම් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන ආයතන: විසත්ර 
ெலாத்தர் சந்ைதப்ப த்தல் ேமம்பாட்  நி வனங்கள்: 

விபரம் 
LOTTERY SALES PROMOTION INSTITUTIONS: DETAILS 
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10. ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2014 සහ 2015 සඳහා ජාතික ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලෙය් හා සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් 
ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන කාර්ය සඳහා අෙළවි 
පවර්ධන ආයතන ෙවතින් මිල ගණන් කැඳවනු 
ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද 
අෙළවි පවර්ධන ආයතන සංඛ ාව, එක් එක් 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලය සහ ෙලොතරැයිය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතනවල නම් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවන ලද අෙළවි 
පවර්ධන ආයතන සංඛ ාව, එක් එක් ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලය සහ ෙලොතරැයිය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙලොතරැයි පවර්ධන කාර්යය සඳහා ෙතෝරාගන්නා 
ලද අෙළවි පවර්ධන ආයතන සංඛ ාව, එක් එක් 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලය සහ ෙලොතරැයිය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම ආයතන ෙතෝරාගැනීෙම්දී සලකා බලනු ලැබූ 
සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014 மற் ம் 2015ஆம் ஆண் களில் ேதசிய 
ெலாத்தர் சைப மற் ம் அபிவி த்தி ெலாத்தர் 
சைபயின் ெலாத்தர் சந்ைதப்ப த்தல் 
ேமம்பாட்  பணிக க்காக சந்ைதப்ப த்தல் 
ேமம்பாட்   நி வனங்களி ந்  விைல 
ம க்கள் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதன் ெபா ட்  விைல ம க்கைள 
சமர்ப்பித்த சந்ைத ேமம்பாட்  நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ெலாத்தர் சைப மற் ம் 
ெலாத்தர் வைகக்ேகற்ப தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) விைல ம க்கைள சமர்ப்பித்த நி வனங்களின் 
ெபயர்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேநர் கப்பாீட்ைசக்காக அைழக்கப்பட்ட 
சந்ைதப்ப த்தல் ேமம்பாட்  நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  ெலாத்தர் சைப மற் ம் 
ெலாத்தர் வைகக்ேகற்ப தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ெலாத்தர் ேமம்பாட்  பணிக க்காக 
ெதாி ெசய்யப்பட்ட சந்ைதப்ப த்தல் 
ேமம்பாட்  நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  ெலாத்தர் சைப மற் ம் ெலாத்தர் 
வைகக்ேகற்ப தனித்தனியாக யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்கைள ெதாி  
ெசய்கின்றேபா  பாிசீலைனக்கு உட்ப த் 
தப்பட்ட தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Finance: 
(a) Will he inform this House- 
 (i) whether bids were called from sales 

promotion institutions for the purpose of 
sales promotion of the National Lotteries 
Board and the Development Lotteries 
Board in 2014 and 2015;  

 (ii) if so, the number of institutions that 
submitted bids in relation to each Lotteries 
Board and lottery, separately; and 

 (iii) the names of the institutions that submitted 
bids? 

(b) Will he also state- 
 (i) the number of sales promotion institutions 

which were called for interviews in relation 
to each Lotteries Board and lottery, 
separately; 

 (ii) the number of sales promotion institutions 
which were selected for the purpose of 
promotion of sales in relation to each 
Lotteries Board and lottery, separately; and 

 (iii) the qualifications considered in selecting 
those institutions? 

(c) If not, why? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය. 
    2013/2014 වර්ෂය සඳහා මිල ගණන් කැඳවා   
           ඇත. 

   2013, 2014 වර්ෂය සඳහා පචාරක ආයතන ෙතෝරා 
ගැනීමට පුවත් පත් දැන්වීමක් පළකර ෙනොමැති 
අතර, පචාරණ ආයතන ෙතෝරා ෙගන ඇත්ෙත් 
2013 වර්ෂෙය් සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 
සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කිරීමට පළ 
කරන ලද පුවත් පත් දැන්වීමට අනුව ලියා පදිංචි වූ 
පචාරණ ආයතනවලින් කැඳවන ලද මිල ගණන් 
අනුවය. 

  

           2015 වර්ෂය සඳහා මිල ගණන් කැඳවා ඇත. 

  2015 වර්ෂය සඳහා පචාරණ ආයතන ෙතෝරා 
ගැනීමට පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කරන ලද අතර, 
ඒ අනුව සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය ෙවත 
එවන ලද පචාරණ ආයතන මඟින් මිල ගණන් 
කැඳවා ඇත. 

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  නැත. ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන කාර්යය සඳහා 
2014 හා 2015 වර්ෂවලදී අදාළ ෙසේවා ලබාගනු 
ලැබුෙව් 2012 වර්ෂෙය්දී පත් කර තිබූ අෙළවි 
පවර්ධන ආයතන මඟින්ය. ෙම් සඳහා අධ ක්ෂ 
මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, අදාළ 

අනුමැතීන්හි පිටපත් ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. 
ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

ගරු මන්තීතුමා, 2015 වර්ෂෙය්දී අපි අලුත් ආණ්ඩුව 
භාරගත්තාට පස්ෙසේ, ඒ contract period එකට පසුව, ෙටන්ඩර් 
කැඳවා  ඒ අනුව තමයි කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. 2015 අග වන 
ෙතක් 2014දී ගත් තීන්දුව කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. 2015 අග 
වන ෙකොට  ෙටන්ඩර් කැඳවා ඒ අනුව කටයුතු කර තිෙබනවා.  

 (ii) සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  2013/2014 වර්ෂය සඳහා 2013 වර්ෂෙය් 
සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කර ඇති ෙල්ඛනයට 
අනුව අෙළවි පචාරණ ආයතන 23කින් මිල ගණන් 
ඉල්ලා සිටි අතර, පචාරණ ආයතන 06කින් මිල 
ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.  

  2015 වර්ෂය සඳහා පළ කළ පුවත් පත් දැන්වීමට 
අනුව පචාරණ ආයතන 38කින් මිල ගණන් 
ඉදිරිපත් කළ අතර, එයින් පචාරණ ආයතන 09ක් 
ෙකටි ලැයිසත්ුගත කරන ලදී.  

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන කාර්යය සඳහා 2012 
වසෙර්දී මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන 
ගණන 16කි.  

 (iii) සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  2013/2014 වර්ෂෙය් නිර්මාණ, ෙයෝජනා සහ 
නිර්මාණ පිරිවැය ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන 
වන්ෙන්,  

1. Intrigue Media Creations (Pvt) Ltd 
2. Adland Agencies (Pvt) Ltd 
3. Trad Lanka (Pvt) Ltd 
4. Kuma Stickers (Pvt) Ltd 
5. D2S2 
6. Fast Promotions 

  යන ආයතන ෙව්. 

  2015 වර්ෂෙය් නිර්මාණ, ෙයෝජනා සහ නිර්මාණ 
පිරිවැය ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන වන්ෙන්,  

 

1. Lemon Tree 
2. Rex Ad 
3. Ashans Advertising 
4. Adcore 
5. Kuma Stikcers 
6. MDC Media 
7. Digital Sign 
8. Guththila 
9. Grassroot Worldwide 
10. Ras Media 
11. Media Max Solution 
12. Kites Ads and Ideas 
13. Friends and Partners 
14. Bates Strategic Alliance 
15. Geometry Global 
16. Adland 
17. Masters Event 
18. Trad Lanka (Pvt) Ltd 
19. Sera Creations 

20. Group M 
21. Threeshul BTL 
22. Sign Tech 
23. Intrigue Media 
24. Fharenheit 212 
25. D2S2 
26. Deepaloka Advertising 
27. Steffy Media 
28. Topline Solutions 
29. Chatara House 
30. Creative Pals 
31. Scluzi Advertising 
32. Phoenix O & M (Pvt) Ltd 
33. Holmes Pollard & Stott 
34. Fast Promotions 
35. AD Master 
36. Teleview (Pvt) Ltd 
37. Origin Entertainment 
38. Rediffusion 
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[ගරු ජයන්ත සමරවීර  මහතා] 

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



2016 ෙපබරවාරි  25  

 ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

 ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය - මිල ගණන් කැඳවන ලද 
ආයතනවල නම් පහත පරිදි ෙව්. 

 1. ෆාසට්් ඇඩ්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 2. ෆීනික්ස ්ඕ ඇන්ඩ් එම් පුද්ගලික සමාගම 

  3. මීඩියා ෆසට්් ෙනට්වර්ක් සමාගම 

 4.  ඕඩිෙයෝ විෂුවල් ඇන්ඩ් බිසන්ස ්සමාගම 

 5. ෙගේස ්ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 6. සක්්ලූසි ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 7. 13 ෆේලෝ තිෙනත් පුද්ගලික සමාගම 

 8. සැර කිෙය්ෂන්ස ්අයිඩියා පුද්ගලික සමාගම 

 9. ෙචසම්ී ෙට්ඩින් කම්පැනි පුද්ගලික සමාගම 

 10. මීඩියා වයිස ්පුද්ගලික සමාගම 

 11. ඇඩ්මයර් පුද්ගලික සමාගම 

 12. එම්.ජී.එච්. ඇෙසෝසිෙය්ට්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 13. හයි ඇඩ් අන්ෙකොමන් පුද්ගලික සමාගම 

 14. ශීමාල් ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 15. රවීන්ද ෙක්.ආර්.එස.් ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික 
සමාගම 

 16. ෙමල් ඇඩ්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 

(ආ) (i)   සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  2013/2014 වර්ෂය සඳහා නිර්මාණ, සංකල්ප හා 
පිරිවැය ෙයෝජනා පහත සඳහන් පචාරණ ආයතන 
විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

 1. Trad Lanka (Pvt) Ltd 

 2. Kuma Stickers (Pvt) Ltd 

 3. Fast Promotions 

 4. D2S2 

 5. Intrigue Media Creations (Pvt) Ltd 

 6. Adland Agencies (Pvt) Ltd 
  2015 වර්ෂය සඳහා නිර්මාණ, සංකල්ප හා පිරිවැය 

ෙයෝජනා සඳහා ෙකටි ලැයිසත්ුගත කරන ලද 
පචාරණ ආයතන 38කින් පහත පචාරණ ආයතන 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා කැඳවන ලදී. 

 1. Phoenix O & M (Pvt) Ltd 

 2. Masters Advertising (Pvt) Ltd 

 3. Teleview (Pvt) Ltd 

 4. Trad Lanka (Pvt) Ltd 

 5. Fast Promotion 

 6. Bates Strategic Alliance (Pvt) Ltd 

 7. Holmes Pollard & Stott (Pvt) Ltd 

 8. Rediffusion Dentsu Young & Rubicam (Pvt) 
Ltd 

 9.    Geometry Global (Pvt) Ltd 

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය - සම්මුඛ පරීක්ෂණය 
සඳහා කැඳවන ලද අෙළවි පවර්ධන ආයතන 
සංඛ ාව 16කි. අදාළ ආයතනවල නම් පහත පරිදි 
ෙව්. 

 1. ෆාසට්් ඇඩ්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 2. ෆීනික්ස ්ඕ ඇන්ඩ් එම් පුද්ගලික සමාගම 

  3. මීඩියා ෆසට්් ෙනට්වර්ක් සමාගම 

 4. ඕඩිෙයෝ විෂුවල් ඇන්ඩ් බිසන්ස ්සමාගම 

 5. ෙගේස ්ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 6. සක්්ලූසි ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 7. 13 ෆේලෝ තිෙනත් පුද්ගලික සමාගම 

 8. සැර කිෙය්ෂන්ස ්අයිඩියා පුද්ගලික සමාගම 

 9. ෙවසම්ී ෙට්ඩින් කම්පැනි පුද්ගලික සමාගම 

 10. මීඩියා වයිස ්පුද්ගලික සමාගම 

 11. ඇඩ්මයර් පුද්ගලික සමාගම 

 12. එම්.ජී.එච්. ඇෙසෝසිෙය්ට්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 13. හයි ඇඩ් අන්ෙකොමන් පුද්ගලික සමාගම 

 14. ශීමාල් ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික සමාගම 

 15. රවීන්ද ෙක්.ආර්.එස.් ඇඩ්වර්ටයිසින් පුද්ගලික 
සමාගම 

 16. ෙමල් ඇඩ්ස ්පුද්ගලික සමාගම 

 

 (ii)   සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  2013/2014 වර්ෂය සඳහා ෙතෝරා ගන්නා ලද 
පචාරණ ආයතන හා ඔවුන් ෙවත පචාරණ කටයුතු 
සඳහා භාර ෙදන ලද ෙලොතරැයි : 

 

 
 

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය  

  ෙතෝරා ගන්නා ලද අෙළවි පවර්ධන ආයතන 
සංඛ ාව 08කි. අදාළ ආයතනවල නම් සහ එක් 
එක් ආයතනය විසින් සිදු කරනු ලැබූ අෙළවි 
පවර්ධන කාර්යයන් පහත දක්වා ඇත.  

ෙලොතරැයිය පචාරක ආයතනය 

ශනිදා වාසනාව Trad Lanka (Pvt)  Ltd 

නියත ජය Trad Lanka (Pvt)  Ltd 

ක්ෂණික 
ෙලොතරැයි 

Trad Lanka (Pvt)  Ltd 

ජෙයෝදා Fast Promotions 

සංවර්ධන 
වාසනාව 

Kumar Stickers (Pvt) Ltd 

ජනජය D2S2 

සුපර් ෙබෝල් D2S2 

Corporate D2S2 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
 

 (iii)  සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  2013/2014 වර්ෂෙය්දී පහත සඳහන් නිර්මාණ 
සංකල්පනා ඇගැයීම් තුළින් අදාළ පචාරක 
ආයතන ෙතෝරා ෙගන ඇත. 

 1. සංකල්පනාෙව් නිර්මාණාත්මකභාවය 

 2. ක්ෂණිකව දැන්වීම සිහියට ඒම 

 3. සංකල්පනාෙව් නවතාවය 

 4. ෙලොතරැයිය මහජනතාව අතර සථ්ානගත කිරීෙම් 
උපාය මාර්ග 

 5. ෙලොතරැයිෙය් පතිරූපය ෙගොඩනැගීම 

 6. ඉලක්කගත පාරිෙභෝගික ෙකොටස හඳුනා ගැනීම. 

  2015 වර්ෂෙය්දී පහත සඳහන් නිර්මාණ 
සංකල්පනා ඇගැයීම් තුළින් අදාළ පචාරක 
ආයතන ෙතෝරා ෙගන ඇත. 

 1. සංකල්පනාෙව් නිර්මාණාත්මක භාවය 

 2. ක්ෂණිකව දැන්වීම සිහියට ඒම 

 3. සංකල්පනාෙව් නවතාවය 

 4. ෙලොතරැයිය මහජනතාව අතර සථ්ානගත කිරීෙම් 
උපාය මාර්ග 

 5. ෙලොතරැයිෙය් පතිරූපය ෙගොඩනැගීම 

 6. ඉලක්කගත පාරිෙභෝගික ෙකොටස හඳුනා ගැනීම. 
  

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 

  ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය - එම අෙළවි පවර්ධන 
කාර්යයන් සඳහා ෙතෝරා ගැනීෙම්දී සලකා බැලූ 
සුදුසුකම් පහත පරිදි ෙව්. 

 01. සංකල්පය පිළිබඳ දැනුම. 

  *  ෙලොතරැයි අෙළවි පුරුදු 

  * අන්තර් ජාතික ෙලොතරැයි සංකල්පවල නව 
 පවණතා පිළිබඳ  දැනුම 

  * දැන්වීම්කරණය පිළිබඳ  නව පවණතා 

ෙලොතරැයිය   ආයතනය 

අඟහරුවාදා, සිකුරාදා - මහජන 
සම්පත, ජාතික සම්පත 

ෆස්ට් ඇඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම 

සුපිරි වාසන සම්පත ස්ක්ලූසි ඇඩ්වර්ටයිසින් 

වාසනා සම්පත මීඩියා වයිස් පුද්ගලික සමාගම 

ඉරිදා මහජන සම්පත ෙවස්මී ෙට්ඩින් පුද්ගලික 
සමාගම 

කලම්බු එයාෙපෝට් සුපර් ෙඩෝ 
ෙලොතරැයිය, ෙසවණ, සමෘද්ධි 

මීඩියා ෆස්ට් ෙනට්වර්ක් 
පුද්ගලික සමාගම 

ෙසනසුරාදා ජාතික සම්පත සැර කිෙය්ෂන් අයිඩියා 
පුද්ගලික සමාගම 

ෙගොවි ෙසත, ෙසනසුරාදා සුපිරි 
වාසනා සම්පත 

13 ෆ්ෙලෝ තිෙනත් පුද්ගලික 
සමාගම 

 02. ෙලොතරැයි දැන්වීම්කරණය හා මහජන 
සම්බන්ධතා  කළමනාකරණය පිළිබඳ විෙශේෂිත 
අත්දැකීම් හා හැකියා. 

 03. අවසන් වසර 05ක කාලය තුළ ලබා ගත් දෑ සඳහා 
සාක්ෂි ඉදිරිපත් කළ හැකි පරිදි අදාළ ලිපිෙල්ඛන 

 04. මූල  ශක තාව  

 05. මාධ  මිලදී ගැනීම් හා සාරාංශගත කිරීම් පිළිබඳ 
දැනුම සහ  පළපුරුද්ද 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට අදාළව 
Media Wise කියන ආයතනයක් ගැන ඔබතුමා සඳහන් කළා. එම 
ආයතනයට ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධනය සහ පචාරක කාර්යය 
සඳහා ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු නිර්ණායක අනුව සුදුසුකමක් 
තිෙබනවාද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂෙය් ඒ ආයතනය අපි භාර 

ගත්තාට පස්ෙසේ, එහි නිල ෙනොවන මට්ටමට කරපු ෙද්වල් නිල 
මට්ටමට  ෙගනාවා. ෙටන්ඩර් කැඳවා ඒ කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  
ඒ හැම ෙදයක්ම ඒ තිෙබන නිර්ණායක තුළින් තමයි කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා ෙම් අහන ෙකොම්පැනිය 
සම්බන්ධෙයන් මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අනිවාර්යෙයන්ම ඒකට 
generalized කමයක් යටෙත් ලබා දීලා තිෙබනවා. නැත්නම් 
ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

එතුමා කියනවා, නිර්ණායක පද්ධතියක් සකස් කරලා ඒ අනුව 
ෙතෝරා ගත්තා  කියලා. මා ගරු ඇමතිතුමාට කියා සිටිනවා, 
Teleview ආයතනය කියන්ෙන් සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය 
සඳහාවත්, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය සඳහාවත් පවර්ධන 
කාර්යන්වල නියැෙළන ආයතනයක් ෙනොවන බව. මීට අවුරුදු 
05කට ෙපර සිට ෙම් ආයතන සමඟ ගනුෙදනු කර තිෙබනවාද 
කියලා ඔබතුමන්ලා ෙසොයා බලා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් 
දැන් සඳහන් වුණා, Teleview ආයතනය ෙලොතරැයි අෙළවි 
පවර්ධන කාර්යෙය් නියැෙළනවා කියලා. අපි දන්නා තරමින් 
Teleview  ආයතනය ෙලොතරැයි අෙළවි පවර්ධන කාර්යෙය් ෙහෝ 
ෙවනත් අෙළවි පවර්ධන කාර්යන්වල නියැලිලා නැහැ. Teleview 
ආයතනය කියන්ෙන් production house එකක්. ඔබතුමාට ෙම් 
ෙවලාෙව් පිළිතුරක් ෙදන්න අපහසු නම්,  කරුණාකර ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බලන්න.  

1471 1472 

[ගරු රවි කරුණානායක  මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එම ආයතනය awards  ගණනාවක් දිනාෙගන තිෙබන 

ඉතාමත් දක්ෂ  ආයතනයක්. ඒ ආයතනය මඟින් ඉදිරිපත් කරලා 
තිබුණා නිර්මාණශීලි වැඩ පිළිෙවළක්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
CKD ෙවනුෙවන් කළ වැඩ සටහනට කැඳවූ අවස්ථාෙව්දී ඒ සඳහා 
ෙහොඳම advertising concept එක ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ් 
Teleview ආයතනෙයන්. ඒ ආයතනයට ඒ කාර්ය භාරදීලා 
තිබුණා.  තරගකාරි ෙටන්ඩර් කමයක් තුළින් ගමන් කරලා award  
කරලා තිෙබනවා. ඒ කාරණය බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.   

ෙම් කාරණයටම අදාළ එකක්. 

අෙළවි පවර්ධන කාර්ය සඳහා පචාරක ආයතන ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දී  ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන නිර්ණායක සහ Teleview  
ආයතනය ෙතෝරා ගැනීම සඳහා වූ නිර්ණායකයි අතර ෙවනසක් 
තිෙබනවා.  Teleview  ආයතනයට  ෙවනත් සුදුසුකම් තිෙබනවා. 
ඒක අපි පිළිගන්නවා. මම කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් ජාතික 
ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය්ත්, සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය්ත් 
ෙලොතරැයි පවර්ධන කාර්ය සඳහා ඔබතුමන්ලා යම් නිර්ණායක 
පද්ධතියක් සකස් කරලා තිෙබනවා ෙන්. ඒ නිර්ණායක පද්ධතියට 
අදාළව ගත්ෙතොත්, Teleview ආයතනය ඒ සුදුසුකම් සපුරා නැහැ 
කියන කාරණයයි   මම කියන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමා. 

ඔබතුමා දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
Teleview ආයතනය ෙම් සුදුසුකම් සපුරා නැහැ කියා අප විශ්වාස 
කරනවා. කරුණාකරලා ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා එම පශ්නය ඇසීම මා අගය කරනවා, ගරු 

මන්තීතුමනි. මට කරන්න පුළුවන් එකම ෙද් තමයි,  යම් දිනයක 
එහි සභාපතිවරුන් ෙදෙදනා ෙගන්වා, ඔබතුමා කියන පරිදි ෙම් 
ආයතනයට දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියන කාරණය විවෘත 
කරන්නම්. මා ඔබතුමාට ඒ සඳහා පැමිෙණන්න කියලා ආරාධනා 
කරන්නම්. ෙමහි කිසිම හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ඔබතුමා ෙවලාවක් 
ලබා දුන්ෙනොත්, සභාපතිවරුන් ෙදෙදනාම ෙගන්වන්න පුළුවන්. 
එතෙකොට ෙකොෙහොමද ලබා දුන්ෙන් කියන කාරණය ගැන 
ඔබතුමාට පශ්න කරන්න පුළුවන්.  

 ඒ වාෙග්ම එහි ෙවනස ෙපන්නුම් කිරීමට මම ෙම් අවස්ථාව 
උපෙයෝගී කර ගන්නවා .  2013/2014 advertisingවල ට රුපියල් 
මිලියන 298ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. ඊට ෙපර වසෙර් රුපියල් 
මිලියන 424ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒ මුදල රුපියල් 
මිලියන 128ක්  දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ලාභය සියයට 37කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගිය වසෙර් ලාභය සියයට 45කින් අඩු 
ෙවලා තිබුණා. ඒ අනුව ෙවනසක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 
සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙයත්  ඒ ආකාරයමයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මාවනැල්ල - ෙහම්මාතගම - ගම්ෙපොල මාර්ගය: 
සංවර්ධනය  

மாவெனல்ைல - ெஹம்மாத்தகம - கம்பைள தி: 
அபிவி த்தி 

  MAWANELLA -  HEMMATHAGAMA - GAMPOLA ROAD: 
DEVELOPMENT 
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11. ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ                

පශ්නය - (1): 

(අ) (i)   කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට ෙයෝජනා කර 
තිබූ මාවනැල්ල නගරෙය් සිට ෙහම්මාතගම හරහා 
ගම්ෙපොල දක්වා වූ කි.මී. 26ක් දිග මාර්ගෙයහි 
සංවර්ධන කටයුතු හිජ්රාගම අල් අසහ්ර් විද ාලය 
අසලට, එනම් කි.මී. 15කට සීමා කර තිෙබ්ද; 

 (ii)   අඩි 40ක් පළලින් යුතුව ඉදිකිරීමට මුලින් සැලසුම් 
කර තිබූ එම මාර්ගෙයහි පළල අඩි 34කට සීමා කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii)   ෙම් ආකාරෙයන් උක්ත මාර්ගෙය් මුල් සැලසුම් 
ෙවනස ් කිරීෙමන්, ෙකොළඹ- නුවර පධාන 
මාර්ගෙය්, මාවනැල්ෙලන් ෙහම්මාතගම මාර්ගය 
ආරම්භ වන සථ්ානෙය් (S.O. ෙහෝටලය අසල 
හංදිය) දිනපතා පවතින මාර්ග තදබදයට විසඳුම් 
ලැෙබන්ෙන්ද; 

 (iv)   ෙනොඑෙසේ නම්, එම සථ්ානෙය් මාර්ග තදබදය අවම 
කිරීමට විකල්ප ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) காப்பட் இடப்பட்  அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக 

ன்ெமாழியப்பட் ந்த மாவெனல்ைல நகரம் 
ெதாடக்கம் ெஹம்மாத்தகம ஊடாக கம்பைள 
வைரயிலான 26 கி.மீ. நீளமான தியின் 
அபிவி த்தி நடவ க்ைககள் ஹிஜ்ராகம அல்-
அஸ்ஹர் வித்தியாலயம் வைர, அதாவ  15 
கி.மீ.வைர வைரய க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) 40 அ  அகலத்தில் நிர்மாணிக்கப்ப வதற்காக 
ன்னர் திட்டமிடப்பட் ந்த ேமற்ப  தியின் 

அகலமான  34 அ கள் வைர 
வைரய க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  ேமற்ப  தியின் ஆரம்பத் திட்டம் 
மாற்றப்பட்டதன் லம், ெகா ம்  - கண்  
பிரதான தியில், மாவெனல்ைலயி ந்  
ெஹம்மாத்தகம தி ஆரம்பமாகும் இடத்தில் 
(S . O .ேஹாட்ட க்கு பக்கத்தி ள்ள சந்தி) 
தினசாி காணப்ப கின்ற வாகன ெநாிச க்கு 
தீர் கள் கிைடக்குமா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், ேமற்ப  இடத்தில் ஏற்பட் ள்ள 
வாகன ெநாிசைலக் குைறப்பதற்கு மாற் த் 
திட்டெமான்ைற ன்ைவப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Minister of Higher Education and  
Highways :  

(a)  Will he inform this House - 
 (i)  whether the development work on the 26-

kilometre long road from Mawanella town 
to Gampola through Hemmathagama which 
was proposed to be carpeted and developed 
has been limited to reach only up to the 
location of the Al Azhar College of 
Hijaragama, i.e., only 15km; 

 (ii)  whether the width of the aforesaid road 
which had been initially planned to be 40 
feet, has been reduced to 34 feet; 

 (iii)  whether changing the original plans of the 
aforesaid road in this manner would provide 
solutions to the traffic congestion which 
ocurrs daily at the turn to Hemmathagama 
from the Mawanella town (the junction near 
the S.O. Hotel) of the Colombo-Kandy 
road; and 

 (iv)  If not, whether an alternative will be 
proposed to minimize traffic congestion at 
this location? 

(b)   If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) නැත. මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 26ක දුර පමාණය 
කාපට් කර ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව ඇත. 

  ව ාපෘතිෙය් ආරම්භක දිනය  - 2015.06.18 

  ව ාපෘතිය අවසන් කරන දිනය  - 2017.06.17 

 (ii) මාර්ගෙය් මුළු දුර පමාණයම එකම පළලකට 
ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ෙනොතිබුණි. එය පහත 
සඳහන් පරිදි සැලසුම් කර ඇත. 

  මාවනැල්ල නගර සීමාව තුළ පමණක් අඩි 42ක 
පළලට සහ ෙහම්මාතගම නගර සීමාව තුළ අඩි 
40ක පළලට වාහන නැවැත්වීෙම් පහසුකම් සහිතව 
ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

  මාවනැල්ල සිට ෙහම්මාතගම දක්වා කිෙලෝ මී ටර් 
15ක දුර පමාණය අඩි 25ක් පළලට පුළුල් කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇත. 

  ෙහම්මාතගම සිට ගම්ෙපොල දක්වා මාර්ග 
ෙකො ටෙසේ ඇති කඳු කැපීෙම්දී ඇති වන පාරිසරික 
බලපෑම හා අනතුරුදායක තත්ත්වය අවම කර 
ගැනීම සඳහා මාර්ග රක්ෂිතෙය් ඉඩ පමාණය 
ඇතුළත අඩි 15 - 20ක පළලකට පුඵල් කිරීමටද 
සැලසුම් කර ඇත. 

 (iii) මාවනැල්ල නගර සීමාව තුළ මීටර් 100ක පමණ 
දුරක් අඩි 42ක් පමණ පළල් කිරීමට ෙයෝජිත 
බැවින්, මාවනැල්ල නගරය තුළ පවතින මාර්ග 
තදබදය අවම කර ගත හැකිය. 

 (iv) අදාළ ෙනො  ෙව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් 

කටයුත්ත පළමුෙවන්ම ආරම්භ කරන අවස්ථාෙව්දී එය අවසන් 
කරන්න නියමිතව තිබුෙණ් 2017 අෙගෝස්තු මාසෙය්දීයි. මා හිතන 
විධියට  එය තව අවුරුද්දකින් කල් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ කාලය 
තුළදී ෙම් වැඩ කටයුතු නවත්වලා, ඊට පස්ෙසේ නැවතත් ආරම්භ 
කරනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ව ාපෘතිය අවසන් කරන දිනය 2017.06.17. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔබතුමා කියපු ආකාරයට මාවනැල්ල නගර සීමාව තුළ 

පමණක් අඩි 42ක පළලට ඉදිකරන්න සැලසුම් කර තිෙබනවා. 
නමුත් ෙහම්මාතගම නගර සීමාව තුළට ෙවද්දි අඩි 40 දක්වා 
පළලට ඉදිකිරීමට  සැලසුම් කර තිෙබනවාය කියලා තමයි 
තිබුෙණ්. නමුත් අද ව නෙකොට අඩි 32ක් සමහර තැන්වලින් 
අරෙගන තිෙබනවා. සමහර තැන්වල පළල අඩි 30, අඩි 28 දක්වා 
අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම ෙවනසක් තිෙබන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ලබා දීපු උත්තරය බැලුෙවොත් එය ෙපෙන්වි. "මාර්ගෙය් 

මුළු දුර පමාණයම එකම පළලකට ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර 
ෙනොතිබුණි" කියා  උත්තරෙය් සඳහන් ෙවනවා.  

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
නගරෙය් එක තැනකදී අඩි 32ක්, තව තැනකදී අඩි 34ක්, 

තවත් තැනකදී අඩි 28ක් විධියට පළල ෙවනස් ෙවන්න ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මාවනැල්ල නගර සීමාව තුළ පමණක් පළල අඩි 42යි.  

මාවනැල්ල සිට ෙහම්මාතගම දක්වා කි.මී. 15ක දුර පමාණය අඩි 
25ක් පළලට පුළුල් කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
අඩි 30 දක්වා තිබුණා ෙන්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම තිබුෙණ් නැහැ.  
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[ගරු කනක ෙහේරත් මහතා] 
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ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ව ාපෘතිය ආරම්භ කරද්දී  වියදම් වූ මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් දැන් 
ෙම් මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න වැය වනවාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, වැඩි වන්ෙන් නැහැ. එෙහම වියදම  වැඩිවීමක් ගැන 

ඔබතුමා පශ්නෙය් අහලාත් නැහැ.  ඇත්ත වශෙයන්ම එෙහම 
වියදම වැඩි වීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 2015.06.18 වන 
දින ෙන් ව ාපෘතිය පටන් ගත්ෙත්. ඒ මුල් ගිවිසුම අනුව කටයුතු 
කරනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, I would like to bring to your notice a 

matter which is important to the security of the House. 
There was a sudden power outage a while ago and there 
was a two-minute gap between the power outage and the 
restoration of power.    

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Sabotage.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Minister, I am also very concerned about it.  I 

will definitely take an appropriate action on it. It is not a 
healthy practice.  Thank you very much for raising it. 
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13.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (2): 

(අ) (i) ශ  ීලංකාෙව් වැඩිහිටි ජනගහනය ඉහළ යන බවත්;  

 (ii) ඉදිරිෙය්දී ෙමම තත්ත්වය සමාජයට විශාල 
බලපෑමක් සිදු කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ශ  ී ලංකාෙව් වයස අවුරුදු 70ට වැඩි ජනගහනය 
ෙකොපමණද;   

 (ii) එම ජනගහනය ගැහැණු හා පිරිමි ෙලස ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) වැඩිහිටි ජනගහනය සමසත් ජනගහනෙය් 
පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  උක්ත ජනගහනෙයන් විශ ාම වැටුපක් හිමි 
පුද්ගලයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) විශ ාම වැටුපක් ෙනොමැති පිරිසෙග් සුභසාධනයට 
රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) වැඩිවන වැඩිහිටි ජනගහනෙයහි ජීවන තත්ත්වය 
කළමනාකරණය කිරීමට සැලසුම් සකස ් කර 
තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සැලසුම් කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  
(அ) (i) இலங்ைகயில் திேயார் கு சனத்ெதாைக 

அதிகாித்  வ கின்றெதன்பைத ம்; 
 (ii) எதிர்காலத்தில் இந்த நிைலைம ச கத் க்கு 

ெப ம் தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ெமன்பைத ம்; 
 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) இலங்ைகயில் 70 வயதிற்கு ேமற்பட்ட 

சனத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ேமற்ப  சனத்ெதாைக ெபண்கள் மற் ம் 

ஆண்கள் என்ற ாீதியில் ெவவ்ேவறாக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) திேயார் சனத்ெதாைக ெமாத்த 
கு சனத்ெதாைகயில் எத்தைன சத தம் 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(இ) (i) ேமற்ப  சனத்ெதாைகயில் ஓய் தியம் ெப ம் 

ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (ii) ஓய் தியம் ெபறாதவர்களின் நலன் ாிக்காக 

அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஈ) (i) அதிகாித்  வ ம் திேயார் சனத்ெதாைகயின் 

வாழ்க்ைகத் தரத்ைத காைம ெசய்வதற்கு 
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத் திட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the aged population in Sri Lanka is 
increasing; and 

 (ii)  this situation will make a severe impact on 
the society in the future; 

(b)  Will he state- 

 (i)  the  population above the age of 70 in Sri 
Lanka; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii)  the aforesaid population as male and 
female, separately; and 

 (iii)  the aged population as a percentage of the 
total population; 

(c)  Will he inform this House- 
 (i)  the number of persons who are entitled to a 

pension out of the aforesaid population; and 
 (ii)  the steps taken by the Government for the 

welfare of the people who do not  have a 
pension? 

(d)  Will he also inform this House- 
 (i)  whether plans  have been made to manage 

the living standard of the aged population, 
which is increasing; and 

 (ii)  if so, the aforesaid plans? 

(e)  If not, why?  
 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)  සහ      (ii) ඔව්. 

(ආ) (i) 969,374  

  (නවලක්ෂ හැටනවදහස ්තුන්සිය හැත්තෑ හතරයි) 

 (ii) පිරිමි - 406,459  

  (හාරලක්ෂ හයදහස ්හාරසිය පනස ්නවයයි) 

  ගැහැනු - 562,915  

  (පන්ලක්ෂ හැටෙදදහස ්නවසිය පහෙළොවයි) 

 (iii) 12.4% 

(ඇ) (i) 272,815  

  (ෙදලක්ෂ හැත්තෑෙදදහස ්අටසිය පහෙළොවයි) 

 (ii) වැඩිහිටි සවියට ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාව 

  වයස අවුරුදු 70 සම්පූර්ණ වූ මාසික ආදායම 
රු.3,000/-ට අඩු ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට රු.2,000/-
ක දීමනාවක් වැඩිහිටි සවිබලගැන්වීම් උෙදසා ලබා 
ෙද්. 

  ෙමවර ලැබී ඇති මුදල ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථකව කියාත්මක කිරීමට කිසිෙසේත් පමාණවත් 
නැත. එම නිසා වැඩි මුදලක් ඉල්ලුම් කර ඇත. 

  සව්යං රැකියා උත්පාදන කියාකාරකම් සඳහා 
පතිපාදන 

  2000 අංක 09 දරන පනතට අනුව වැඩිහිටියන්ෙග් 
සුබ සාධනය හා ඔවුන්ෙග් දිරිගැන්වීම් යන 
කාරණය මුල් කර ගනිමින් වයස අවුරුදු 60ට වැඩි 
මාසික ආදායම රු.5,000/-ට අඩු සව්යං 
රැකියාවන්හි නිරත පුද්ගලයන් සඳහා උපරිමය 
රු.20,000/-ක ආධාරයක් එක් අෙයකුට එක් වරක් 
පමණක් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. 

  ලැබුණු මුදල මිලියන 2යි. 

  ෙමයද කිසිෙසේත් පමාණවත් නැත. වැඩිපුර මුදලක් 
ඉල්ලා ඇත. 

  වැඩිහිටි ආවරණ කැපකරු වැඩසටහන 

  අසරණභාවයට පත් වැඩිහිටි මව්පියන්ෙග් 
ෛදනික මූලික අවශ තා හැකිතාක් දුරට ඉටු 
කිරීමට කැමැත්ත හා හැකියාව සහිත ත ාගශීලී 
පුද්ගලයන් හා රාජ  ෙනොවන සංවිධාන ෙවත ඒ 
සඳහා අවසථ්ාව සලසා ෙදමින් එක් 
පතිලාභිෙයකුට මාසිකව රුපියල් 500ක් ලැෙබන 
පරිදි පරිත ාග ලබාදීමට අවසථ්ාව සලසා දී ඇත. 

  ෙමම වැඩ පිළිෙවළද එතරම් සාර්ථකව කියාත්මක 
ෙනොෙව්. ඉදිරි කාලෙය්දී දිවිනැඟුම සංවර්ධන 
නිලධාරින් හා කළමනාකරුවන්ෙග්ද ආධාර 
ඇතිව ෙමය වඩාත් පචලිත කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. 

(ඈ)   (i)   ඔව්. 

         (ii)   විශව්ීය විශාම වැටුපක් යන සංකල්පය කියාත්මක 
කිරීම. 

  වයස අවුරුදු 60ට වැඩි විශාම වැටුපක් ෙනොලබන 
වැඩිහිටියන් උෙදසා ෙසෞඛ  රක්ෂණ ආවරණ 
විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමයක් සමාජ ආරක්ෂණ 
මණ්ඩලය හා ඒකාබද්ධ වී ලබාදීමට සැලසුම් 
කරමින් පවතී. 

  සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයද දැනට අකාර්යක්ෂම 
හා අලාභදායී ආයතනයකි. එය ඉදිරිෙය්දී 
දිවිනැඟුම සංවර්ධන නිලධාරින්, කළමනාකරුවන් 
හා සමාජ ෙසේවා නිලධාරින් ෙයොදවා දියුණු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

  ෙම් යටෙත් විෙශේෂ රක්ෂණාවරණයක් සැලසුම් 
කර ඇත. 

(ඉ)   ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය මම අහනෙකොට රෙට් 

තිබුණු තත්ත්වයට වඩා හරිම නරක බරපතළ තත්ත්වයක් තමයි 
දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. වැඩිහිටියන්ෙග් ආයු කාලය වැඩිවීම 
ෙකොෙහොම ෙවතත්, වැඩිහිටියන්ෙග්ත්, තරුණයන්ෙග්ත්, පාසල් 
දරුවන්ෙග්ත්, ෙම් තුන්ෙගොල්ලන්ෙග්ම ආයු කාලය අඩු ෙවන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙසෞඛ  
අමාත ාංශයටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමාෙග් දිවි නැඟුම අංශයටත් අදාළයි.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා 
ඇතුළු ෙම් සභාව ඒකමතිකව සම්මත කරපු 2006 අංක 27 දරන 
දුම්ෙකොළ හා මධ සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරි පනෙත් 36වන 
වගන්තිය අනුව ෙමොනම ආකාරයකින්වත් අධ ාපන, සංස්කෘතික, 
සමාජ, කීඩා වැනි කටයුතු ෙවනුෙවන් දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිවලට 
අයිතියක් නැහැ, ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවන්න; අනුගහය දක්වන්න. 
එෙහම කෙළොත්, ගත්ත අයයි, දුන්නු අයයි ෙම් සියලු ෙදනාට 
රුපියල් 50,000කට ෙනොඅඩු දඩ මුදලක් ෙහෝ අවුරුදු ෙදකකට 
ෙනොවැඩි සිර දඬුවමක් ෙහෝ ෙම් දඬුවම් ෙදකම ෙහෝ එක 
දඬුවමකට ලක් ෙවන වරදක්.  
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පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් කිලිෙනොච්චිය ෙපොලිස් ස්ථානය 
විවෘත කරන්න ගිෙය් හිටපු අගමැති දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා. 
දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිය තමයි ඒකට උදවු කෙළේ; sponsor කෙළේ. 
ෙම් බලන්න, 2016 ෙපබරවාරි 16වැනි අඟහරුවාදා "දිවයින" 
පත්තරය පුරාවට දැන්වීමක් දාලා දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිය කියනවා, 
"ෙමන්න, අපි CSRවලට උදවු කරපු ආයතන" කියලා. පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225 ක් අත උස්සලා සම්මත කරගත්ත 
පනත අමු අමුෙව් ෙම් ෙගොල්ලන් උල්ලංඝනය කරලා තිෙබනවා. 
හරි නම්, දැන් දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිවල පාලනාධිකාරියට අවුරුදු 
ෙදකක සිර දඬුවමක් ෙහෝ රුපියල් 50,000ක දඩ මුදලකට ලක් 
කරන්න නීතිමය කියා මාර්ගවලට යන්න ඕනෑ.    

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් දුම්ෙකොළ ආශිත ෙරෝගවලින් 
අවුරුද්දකට 20,000ක් මැෙරනවා. ඒ ගණන දවස් 365න් ෙබදුවාම 
දවසකට මැෙරන ගණන 54.7යි. පූර්ණ සංඛ ාවකට වටයපුවාම 
දවසකට 55ක් මැෙරනවා. තිස් අවුරුදු යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් 
එල්ටීටීඊ කියාකාරකම් නිසා දවසකට මැරිලා තිෙබන්ෙන් 40 - 50 
අතර සංඛ ාවක්. ෙම් තිස් අවුරුදු යුද්ධය පැවති අවුරුදු 30ටම අද 
වාෙග් -දැන් අද මාසෙය් 25ෙවනි දා- ෙපබරවාරි 25ෙවනි දිනයන් 
30ක් තිබිලා තිෙබනවා. එෙහම මැරුණු ගණන දළ වශෙයන් 40යි. 
එතෙකොට ෙම්ක එල්ටීටීඊ සංවිධානයට වඩා භයානක තස්තවාදී 
සංවිධානයක්. දවසකට 55ක් මැෙරනවා දුම්ෙකොළ ආශිතව ඇති 
වන ෙරෝගවලින්. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමනි, ෙම් 
සම්බන්ධව ලබන කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී සාකච්ඡාවට ෙගන, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා සමඟ කියාමාර්ගයක් 
ගැනීමට මැදිහත්වීමක් කරනවාද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු බුද්ධික 

පතිරණ මන්තීතුමා සඳහන් කළ පධාන පචාරක දැන්වීම් ෙදෙකන් 
එකක් ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවකයන්ට ඔවුන්ෙග් විෙශේෂ කුසලතා 
සඳහා තෑගිෙබෝග දීෙම් උත්සවයක්. අෙනක් එක  Tobacco 
සමාගම  කළ සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන් ෙදකක්. එතුමා කියන 
විධියට පශ්නයක් තිෙබන බව මටත් වැටෙහනවා. දුම්ෙකොළ හා 
මධ සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත පකාරව ෙම් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ගරු මන්තීතුමාෙග් ෙම් පශ්නය මම අමාත  මණ්ඩලයට 
දැනුම් ෙදනවා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා 2016 

ෙපබරවාරි මාසෙය් 16ෙවනි අඟහරුවාදා ඉංගීසි පුවත් පතක තිබූ 
දැන්වීමක් ගැනත් කිව්වා. ඒෙකත් වැරැද්දක් තිෙබනවා. දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනිවලට අයිතියක් නැහැ තමන්ෙග් ආයතනෙය් ලාංඡන 
පදර්ශනය කරන්නට. ඒකත් කරලා තිෙබනවා, ඒ අය.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2016 ෙපබරවාරි 
මාසෙය් 16ෙවනි අඟහරුවාදා ඉංගීසි පුවත් පතක පළ වූ ජායාරූප 
සහිත දැන්වීම සහ 2016 ෙපබරවාරි මාසෙය් 16ෙවනි අඟහරුවාදා 
"දිවයින" පතෙය් පළ වූ "තිරසර ජීවෙනෝපාය තුළින් ගාමීය 
සංර්ධනය" යන ශීර්ෂය යටෙත් පළ වූ ලිපිය අඩංගු පත්තර පිටු 
ෙදක සභාගත* කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමති 
ගරු මහින්ද යාප අෙබ්වර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනිෙයන් වැලිගමට sponsorships අරෙගන, ෙගොවීන්ට බීජ 
දුන්නා. ඒකත් දුම්ෙකොළ හා මධ සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය 
පනත අනුව වැරැද්දක්. තවමත් ෙමවැනි කියා මාර්ග සිදු ෙවනවා. 
ඔබතුමාත් දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ සභාපතිවරෙයක්. මමත් 
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ සභාපතිවරෙයක්. ඔබතුමා මහනුවර 
දිස්තික්කෙය්. දැන් දිස්තික්කවල CSR ව ාපෘතිය අනුව දුම්ෙකොළ 
ෙකොම්පැනිවලින් බීජ ෙදනවා, ඉඩම් ගන්නවා. නමුත් දවසකට 
55ක් මරනවා. එල්ටීටීඊ යුද්ධය පැවති කාලෙය් මැරිලා 
තිෙබන්ෙන් 40යි. ඒ නිසා දිස්තික්ක මට්ටමින් ඒ අය ෙගන යන 
ෙම් සංවර්ධන කියාදාමය, - CSR නමින්- නවත්වන්නට යම් කියා 
මාර්ගයක් ගන්නවාද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා එෙහම කිව්වත්, ඒ පනෙත් තිෙබන වගන්ති අනුව ෙම් 
පිළිබඳව ෙපොඩි අපැහැදිලිතාවක් තිෙබනවා. ෙමොනවා වුණත් 
ඔබතුමා මතු කරණ කාරණය වැදගත්. ඒ පිළිබඳව අපි ඒ අදාළ 
ආයතනවල අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙව්ලාව ඉක්මවා ෙගොස් තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අවුරුදු 70ට වැඩි වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන් රුපියල් 2,000ක 

දීමනාව ලබා දීම ගැනයි මම අහන්ෙන්. ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. 

1481 1482 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම්ක ලැෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයකට නිශ්චිත 
ෙකෝටා එකක් විධියටයි. එක් ෙකෙනකු ජීවතුන් අතර නැති 
වුෙණොත් එෙහම නැත්නම් රට හැර ගිෙයොත් තමයි තව ෙකෙනකුට 
එය ලැෙබන්ෙන්. අවුරුදු 70ට වැඩි  වැඩිහිටියන් සියලු ෙදනාම 
හිතාෙගන ඉන්ෙන්, අපි ඔක්ෙකෝටම අවුරුදු 70 වුණු ගමන් 2,000 
ගණෙන් ලැෙබනවා කියලා. එක්ෙකෝ ෙම් ගැන සන්නිෙව්දනය 
විධිමත් ෙවන්න ඕනෑ. නැත්නම් අවුරුදු 70ට වැඩි සියලු ෙදනාටම 
රුපියල් 2,000 දීමනාව ලැෙබන්න ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් රජෙය් 
විශාම වැටුපක් ෙනොලබන සියලු ෙදනාටමවත් ලැෙබන්න ඕනෑ. 
2016 ඉඳලා, අඩුම ගණෙන් විශාම වැටුපක් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රැකියාවක් කරලා ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල මඟින් යම් මුදලක් ෙනොලබපු ඉතුරු 
සියලු ෙදනාට ෙම් මුදල් ලබා දීම සහතික කිරීම සඳහා 
අමාත ාංශයට තිෙබන දැක්ම සහ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 70ට වැඩි 

වැඩිහිටියන් සියලු ෙදනාටම සහනාධාර - රුපියල් 2,000 දීමනාව - 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම වැඩිහිටියන් තමුන්ෙග් දරුවන් ළඟ 
ෙහොඳින් ජීවත් ෙවනවා නම්, ඒ දරුවන්ෙග් ආදායම් මට්ටම ෙහොඳ 
නම් එෙහම අයටත් සහනාධාර මුදල ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත්  
විශාම වැටුපක් ෙහෝ අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් ෙලොකු මුදලක් 
ලබාෙගන නැති, ෙවනත් ආදායම් මාර්ගත් නැති, ඉතාම පහළ 
ආර්ථික මට්ටමක ඉන්න වැඩිහිටි අයට ෙම් රුපියල් 2,000 දීමනාව 
ෙදනවා. මුදල් අමාත ාංශෙයන් ඒ සඳහා අවශ  පතිපාදන ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. හැබැයි ඔබතුමා කියන විධියට ෙපොඩි අඩුවක් 
තිෙබනවා. දැනට හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකම දිය යුතුයි 
කියලා හිතන 10ෙදෙනකුෙග්, 15ෙදෙනකුෙග් ලැයිස්තු තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා අවශ  පතිපාදන මුදල් අමාත ාංශෙයන් ඉල්ලා ඒ අයටත් 
ඉදිරි කාලෙය්දී ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 14 - 192/'15 - (2), Hon. (Dr.) Nalinda 

Jayathissa.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත තුමා 

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

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

රජෙය් නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා දීම : විස්තර 
அரச உத்திேயாகத்தர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள் 
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15.ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) නිලධාරියා විසින් රුපියල් පනස ්දහසක්  ෙගවීෙම් 
පදනම මත, 2014 වර්ෂෙය්දී  රජෙය් නිලධාරින්ට 
ලබා දුන් යතුරු පැදි සංඛ ාව; 

 (ii)  2014 වර්ෂෙය්දී මුදල් ෙගවා, 2015.10.31 දින 
වනෙතක් යතුරු පැදි ෙනොලැබුණු නිලධාරින් 
සංඛ ාව; 

 ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 ජනාධිපතිවරණ සමෙය් ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි, 
යතුරු පැදි සඳහා රජෙය් නිලධාරින් විසින් ෙගවන 
ලද රුපියල් පනස ් දහසක මුදල ෙහෝ ඉන් 
ෙකොටසක් රජය විසින් නැවත නිලධාරින්ට ෙගවා 
තිෙබ්ද;  

   (ii) එෙසේ නම්, මුදල් නැවත ෙගවා ඇති නිලධාරින් 
ෙසේවය කරනු ලබන ෙදපාර්තෙම්න්තු කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) உத்திேயாகத்தர் பா ஐம்பதாயிரம் ெச த் ம் 
அ ப்பைடயில், 2014 ஆம் ஆண்  அரச 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு  வழங்கப்பட்ட 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) 2014 ஆம் ஆண் ல் பணம் ெச த்தப்பட் , 
2015.10.31 ஆம் திகதி வைர ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்கள் கிைடக்கப்ெபறாத 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015 சனாதிபதி ேதர்தல் காலத்தில் 
வாக்கு தியளிக்கப்பட்டதன் பிரகாரம்,  
ேமாட்டார் ைசக்கிள்க க்காக அரச 
உத்திேயாகத்தர்களால் ெச த்தப்பட்ட பா 
ஐம்பதாயிரம் பணத் ெதாைக அல்ல  அதில் ஒ  
பகுதி அரசாங்கத்தால் தி ப்பி 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு   ெச த்தப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில் பணம், தி ப்பிச் ெச த்தப்பட் ள்ள 
உத்திேயாகத்தர்கள் கடைமயாற் கின்ற 
திைணக்களங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

1483 1484 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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asked the Minister of Finance:   

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of motorcycles given to the 
Public Officers in the year 2014 on the basis 
that fifty thousand rupees is paid by the 
officer; and 

 (ii)  the number of officers who paid money in 
the year 2014 and did not receive 
motorcycles as at 31.10.2015? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i) whether the Government has paid back the 
full amount of Rs. 50,000/- paid by the 
Government Officers for motorcycles or 
part of  the aforesaid amount as promised in 
the Presidential Election period in 2015; 
and 

 (ii) if so, the Departments in which the officers 
who have been given their money back are 
serving? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ)    (i)  2014 වර්ෂෙය්දී ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට ලබා දුන් 
යතුරුපැදි/සක්ූටර් සංඛ ාව 112,265කි. 

        (ii)   දිසත්ික් ෙල්කම්වරුන්ෙගන් ලබා ගත් 
ෙතොරතුරුවලට අනුව, 2014 වර්ෂය වන විට යතුරු 
පැදි ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ, එෙමන්ම 
මුදල් ෙගවු ක්ෙෂේත නිලධාරින් 85 ෙදනකුට 
පමණක් 2015.10.31 දින වන විට යතුරු පැදි ලබා 
දී ෙනොමැති අතර, ෙමයට පධාන වශෙයන් ෙහේතු වී 
ඇත්ෙත් ෙමම නිලධාරින්ෙගන් ඇතැම් නිලධාරින් 
සථ්ාන මාරුවීම් ලබා ගැනීම, විෙද්ශගත වීම සඳහා 
නිවාඩු ලබා ගැනීම සහ යතුරුපැදි සඳහා හිමිකම් 
ෙනොමැති ෙවනත් ෙසේවාවන් සඳහා උසසව්ීම් ලබා 
ගැනීම ෙව්. 

(ආ)   (i)   එකඟ වී ෙනොමැත. ෙකෙසේ වුවද 2016 අයවැය 
කථාෙව්දී එකඟ වූ පරිදි 2015.11.20 දිනට සුදුසුකම් 
සපුරා ලන ලද නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා දීමට 
කැඳවන වාර්තා අනුව 2016.02.23 දින වන විට -
ඊෙය් වන විට- සුදුසුකම් ලත් නිලධාරින් සංඛ ාව 
1,303කි. 

       (ii)   පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්.   

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙමවැනි ෙපොෙරොන්දුවක් නැහැයි කියලා ඔබතුමා 
කිව්වා. නමුත් ගරු අමාත තුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ 
පතිපත්ති පකාශනෙය් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා ඒ රුපියල් 
50,000 කපා හරිනවා කියලා. ඒක ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් නැද්ද? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා  අෙප් දින 100 වැඩසටහෙන් ඒක ෙපන්නුවා නම් 

ෙහොඳයි.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මම ඒක සභාගත කරනවා.  ඒක සභාගත කරලා, මෙග් අෙත් 

තිෙබනවා - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සභාගත කරන්න ඕනෑ නැහැ, ඒක මෙග් ළඟ තිෙබනවා. " 

ෙවනසකට එක්ෙවමු. ෛමතී පාලනයක් 100 දිනකින් අලුත් 
රටක්"  ක්ෂණික සහන වැඩසටහෙන් අංක 2 යටෙත් ඒ කාරණය 
තිෙබනවා. ඒකට අදාළව තමයි උත්තර දී තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් එෙහම 

ෙපොෙරොන්දුවක් වුෙණ් නැහැයි කියලාද? 

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

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒ මුදල කපා හැරීමට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් 

නැහැයි කියලාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙපොෙරොන්දුව දීලා තිෙබන ආකාරය එම අංක 2 ෙඡ්දෙය් 

සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තිෙබන ආකාරයට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරලා ඉවරයි 

කියලාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. ෙමතැන කියලා තිෙබන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් - 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ජනාධිපතිවරණ පතිපත්ති පකාශනෙය්- 

1485 1486 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි කියලා තිෙබන්ෙන් යතුරුපැදි ෙදනවා කියලා. රුපියල් 

50,000 ෙදන එක ෙපොෙරොන්දුවක් ෙනොෙවයි. ඒක කට කථාවට 
තමයි අෙනක් අය කියලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අපරාෙද්!  ජනවාරි 08වැනිදා වන විට ඒක කට කථාවක් 

විතරයි කියලා ජනතාව දැන ෙගන හිටියා නම් රෙට් තත්ත්වයත් 
ෙවනස් ෙවන්න තිබුණා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කටකථායි, අපි කියාත්මක කරන්න බැඳී සිටින ෙද්වලුයි කියා 

ෙදකක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාත් විදුලි පුටුවක් ගැන කිව්වා ෙන්. 
දැන් ෙකෝ? විදුලි පුටුෙව් යන්න දඟලන්ෙනත් යවන්න හදපු 
එක්ෙකනා ෙන්. ඒ වාෙග් ෙව්දිකාවල එකක් කියනවා, සුද්දන්ට 
තවත් එකක් කියනවා. හරියට පශ්නය අහන්න. උත්තර ෙදන්නම්. 
උත්තර ෙදන්න අපි බැඳී සිටිනවා. ඔබතුමා වාෙග්ම අපිත් දක්ෂයි 
උත්තර ෙදන්න.     

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක අහන්න කියපු උදවියෙගන්. 

මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. රෙට් ජනතාවෙග් දැන 
ගැනීම පිණිසයි මම නැවත අහන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ශී මුඛෙයන් මට ෙම් ටික කියන්න. "යතුරු පැදි සඳහා 
ෙගවා ඇති රුපියල් 50,000 කපා හැරීමට ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුව කවදාවත් ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් නැහැ" කියා ෙන් ඔබතුමා 
කියන්ෙන්?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි කිව්වා, "ඒ හැම ෙකෙනකුටම motorcycle එකක් ෙහෝ 

ස්කූටරයක් ලබා ෙදනවා" කියලා. යම් තැන්වල දීලා නැත්නම්- 
[බාධා කිරීමක්]  Motorcycle එක දුන්නාට පස්ෙසේ මුදල් කපා 
හරින්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you.  
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Wimal 

Weerawansa? 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ෙවලාෙව් මා ෙම් පශ්නය අහන්න 
කැමැතියි.  

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, රෙට් ෙගොවි ජනතාවට වී මිල 
සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
මැදිරිගිරිෙය් ෙපළපාළි යනවා; හැම තැනම ෙපළපාළි යනවා. 
කලින් රුපියල් 40ට රුපියල් 45ට තිබුණු වී මිල අද- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමෙහම පශ්න අහන්න බැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
මුදල් ඇමතිතුමා උත්තර ෙදනවා ෙන්. ඔබතුමා ඉන්න ෙකෝ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම බැහැ. [බාධා කිරීම්] මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වාඩි 

ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] හැම දාම උෙද්ට ෙමෙහම නැඟිටලා පශ්න 
කරන්න බැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න කැමැති නම්- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම වුණත් බැහැ. [බාධා කිරීම්] තමන්ට ඕනෑ  ෙවලාවට 

නැඟිටින්න බැහැ.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අර වවුනියාෙව්- [බාධා කිරීම්] ඒත් ෙපළපාළි යනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Second round. 

1487 1488 



2016 ෙපබරවාරි  25  

ලියා පදිංචි රාජ  ෙනොවන සංවිධාන : විස්තර 
பதி ெசய்யப்பட்ட அரச சார்பற்ற அைமப் கள் : 

விபரம் 
REGISTERED NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS: 

DETAILS   
 

219/’15 
3. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
    (மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
   (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ  භාෂා අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2015 ජනවාරි මස 01 දින වනවිට ෙමරට ලියා 
පදිංචි කර තිබූ රාජ  ෙනොවන සංවිධාන (NGO) 
සහ ජාත න්තර රාජ  ෙනොවන සංවිධාන (INGO) 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම සංවිධානයන්හි ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015.01.01 දින සිට 2015.11.01 දින දක්වා ෙමරට 
ලියා පදිංචි කර ඇති රාජ  ෙනොවන සංවිධාන 
(NGO) සහ ජාත න්තර රාජ  ෙනොවන සංවිධාන 
(INGO) කවෙර්ද; 

 (ii) එම සංවිධානයන්හි සංවිධායකයින්ෙග් 
සම්බන්ධීකරණ ෙතොරතුරු කවෙර්ද;  යන්නත් 
එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඉහත සඳහන් සංවිධානයන්ට, 

 (i) 2000.01.01 දින සිට ෙම් වනෙතක් ලැබී ඇති 
වාර්ෂික මූල ාධාර පමාණය; 

 (ii) එකී අරමුදල් සපයා ඇති විෙද්ශ රාජ  ෙහෝ 
සංවිධාන කවෙර්ද; 

 (iii) එකී අරමුදල් සම්පාදනය ෙකොට ඇති විෙද්ශ රාජ  
හා සංවිධාන අදාළ අරමුදල් ලබා දී ඇති අරමුණු 
කවෙර්ද;  

  යන්න එක් එක් සංවිධානය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් එතුමා තවදුරටත් ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம 
ெமாழிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015 சனவாி மாதம் 01 ஆம் திகதியளவில் 
இந்நாட் ல் பதி  ெசய்யப்பட் ந்த அரச 
சார்பற்ற அைமப் கள் (NGO) மற் ம் சர்வேதச 
அரச சார்பற்ற அைமப் கள் (INGO) யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைமப் களின் கவாிகள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015.01.01 ஆம் திகதி தல் 2015.11.01 ஆம் 
திகதி வைர இந்நாட் ல் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள 
அரச சார்பற்ற அைமப் கள் (NGO) மற் ம் 
சர்வேதச அரச சார்பற்ற அைமப் கள் (INGO) 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைமப் களின் அைமப்பாளர்கள  
இைணப் த் தகவல்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) ேமற்ப  அைமப் க க்கு, 

 (i) 2000.01.01 ஆம் திகதி தல் இற்ைறவைர 
கிைடத் ள்ள வ டாந்த நிதி தவிகள் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) இவ் தவிகைள வழங்கி ள்ள ெவௗ◌ிநாட்  
அரசுகள் அல்ல  அைமப் கள் யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிதி தவிகைள வழங்கி ள்ள 
ெவௗ◌ிநாட்  அரசுகள் மற் ம் அைமப் கள் 
சம்பந்தப்பட்ட நிதி தவிகைள வழங்கி ள்ளதன் 
குறிக்ேகாள்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 ஒவ்ெவா  அைமப்  சார்பி ம் ெவவ்ேவறாக அவர் 
இச்சைபக்கு சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of National Co-existence, Dialogue 
and Official Languages: 

(a)  Will he submit to this House- 

 (i)   the Non-Governmental Organizations 
(NGOs) and International Non-
Governmental Organizations (INGOs) 
registered in Sri Lanka by 01st of January 
2015; and 

 (ii)   the addresses of those organizations? 

(b)  Will he also submit to this House- 

 (i)   the names of the NGOs and INGOs 
registered in Sri Lanka from 01.01.2015 to 
01.11.2015; and 

 (ii)   the contact details of the organizers of those 
organizations; 

(c)  Will he further submit to this House, separately, 
based on each of the aforesaid organizations - 

 (i)   the total amount of money received as 
financial aid from 01.01.2000 up to now; 

 (ii)   the names of the foreign countries or 
organizations that provided aforesaid funds; 
and 

 (iii)   the objectives of those foreign countries and 
organizations to provide such funds; 

(d)  If not, why? 
 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද 
හා රාජ  භාෂා අමාත තුමා ) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , 
கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
ගරු මන්තීතුමා විසින් අසන ලද පශ්නය මාස හතරක් විතර 

පැරණි ෙවලා. සංඛ ා වැඩි- [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ මම 

1489 1490 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උත්තර ෙදන්නම්. කාෙග්වත් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. Order එකටයි 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

(අ)  (i)    2015 ජනවාරි මස 01 වන දින වන විට ෙමරට 
ලියාපදිංචි කර තිබූ ෙද්ශීය රාජ  ෙනොවන 
සංවිධාන සංඛ ාව 1064ක් වන අතර, ජාත න්තර 
රාජ  ෙනොවන සංවිධාන සංඛ ාව 381කි. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මන්තීවරුන් ෙදෙදෙනක් අද හිටිෙයත් නැහැ. පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
වැදගත් පශ්නයක් ඒක. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒක වැදගත් පශ්නයක් තමයි. ඉන්න කියන්නම්. 

  (ii)   එම සංවිධානවල නම, ලිපිනය, ලියාපදිංචි අංකය ඇතුළු 
විසත්ර පිළිෙවළින් ඇමුණුම 1 සහ 2 මඟින් ඉදිරිපත් කරමි. 

 එහි සඳහන් වී තිෙබනවා, "Pushpa Rajapaksa Foundation, 
අංක 78, ෙරොසම්ීඩ් ෙපෙදස, ෙකොළඹ 07" කියා. 

 ඔබතුමා දන්නවා ඇති ෙන්ද? තවත් එකක් තිෙබනවා- 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා පිළිතුර ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
මම ඔක්ෙකොම කියන්න ඕනෑ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] පශ්නය 

ඔබතුමාෙග්. මම පිළිතුරු ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවටයි. තවත් 
එකක් තිෙබනවා, අභයාරාම ගිහි පරිතාණ ෙද්ශක සංගමය,  55/F, 
අභයාරාම පටුමඟ, නාරාෙහේන්පිට, ෙකොළඹ 05 කියලා. ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති ෙම්වා. ඉතිරි ටික කියන්නද? සභාගත කරන්නද? 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙදකක් කියලා නතර කරන එක ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්.  
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒක මම මෙග් වුවමනාවටයි කිව්ෙව්. අෙනක් කරුණු ටිකත් 

කියන්නද? 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එෙහම නම් ඊළඟ කරුණට එන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, 

එෙහමනම් table කරන්න.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමාට table කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
නැහැ. පශ්නයක් නැහැ.  

(ආ)  (i)    2015.01.01 දින සිට 2015.11.01 දින දක්වා 
ෙමරට ලියා පදිංචි කර ඇති ෙද්ශීය රාජ  ෙනොවන 
සංවිධාන සංඛ ාව 17කි. ජාත න්තර රාජ  
ෙනොවන සංවිධාන සංඛ ාව 04කි. 

       (ii)    එම සංවිධානවල නම, ලිපිනය, ලියා පදිංචි අංකය 
ඇතුළු විසත්ර පිළිෙවළින් ඇමුණුම 3 සහ ඇමුණුම 
4 මඟින් ඉදිරිපත් කරමි. 

(ඇ)  (i)    2000.01.01 දින සිට 2011 වසර දක්වා රාජ  
ෙනොවන සංවිධානවලට ලැබී ඇති මූල ාධාර 
පිළිබඳ වාර්තා ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත ඉදිරිපත් 
කර නැත. 2011 වසෙර්දී රාජ  ෙනොවන සංවිධාන 
පිළිබඳ ෙල්කම් කාර්යාලය මඟින් අදාළ 
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ෙලස ෙමම 
සංවිධානවලින් ඉල්ලීමක් කර ඇතත්, පතිචාර 
දක්වා ඇත්ෙත් ආයතන කිහිපයක් පමණි. ඒ අනුව 
වසර තුනක් සඳහා ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කළ 
ආයතනවලට ලැබී ඇති සමසත් මූල ාධාර 
පමාණය පහත දැක්ෙව්; 

  2011 - රුපියල් 13,926,610,942.00 (රුපියල් 
මිලියන දහතුන් දහස ්නමසිය විසි හයයි දශම හයයි 
එකයි) 

  2012 - රුපියල් 11,488,308,761.00 (රුපියල් 
මිලියන එෙකොෙළොස ්දහස ්හාරසිය අසූ අටයි දශම 
තුනයි බිංදුවයි අටයි) 

  2013 - රුපියල් 10,840,293,929.00 (රුපියල් 
මිලියන දහදහස ් අටසිය හතළිහයි දශම ෙදකයි 
නමයයි තුනයි) 

 (ii)    ඇමුණුම 1 සිට 4 දක්වා සඳහන් ආයතනයන්හි මව් 
සංවිධාන මඟින් අරමුදල් සපයා ඇත. ඊට අමතරව, 
අරමුදල් සපයා ඇති ජාත න්තර ආයතන පහත 
දැක්ෙව්.  

  JAIKA, USA, European Union, AUSAID, 
CIDA 

 (iii)    1 සිට 4 දක්වා ඇමුණුම්වල 09 වන තීරුෙවහි 
දක්වා ඇති සංවිධානයන්හි අරමුණු ඇමුණුම 5 
මඟින් විසත්ර ෙකොට දැක්ෙව්. 

(ඈ)  පැන ෙනොනඟී. 
 

ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

1491 1492 

[ගරු මෙනෝ ගෙන්සන්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, කාරණා 

ෙදකකට. පළමුවන කාරණය, පිළිතුර සභාගත කරන්න කියා 
සභානායකතුමා  කියද්දීත්, ෙදවන වටෙය්දී පිළිතුර සභාගත 
කරන්න පුළුවන්කම තිබියදීත් ඔබතුමා පිළිතුරු දීමයි. ෙදවන 
කාරණය, ඔබතුමා සිංහල භාෂාෙවන් පිළිතුරු දීමයි. ඒ කාරණ 
ෙදකම අෙප් ඇගැයීමට භාජන වන බව පළමුෙවන්ම කියන්න 
ඕනෑ.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
සිංහල භාෂාෙවන් පමණයි. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙමය බරපතළ කාරණාවක්. ගරු ඇමතිතුමනි, මා 
ඇහුෙව් 2000 සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ ෙද්ශීය රාජ  ෙනොවන 
සංවිධානවලට -NGOsවලට-  වාෙග්ම ජාත න්තර රාජ  ෙනොවන 
සංවිධානවලට - INGOsවලට- ලැබී තිෙබන මුදල් පමාණය 
ගැනයි. එතුමා උත්තර දුන්නා, රාජ  ෙනොවන සංවිධාන පිළිබඳ 
ෙල්කම් කාර්යාලයට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව 2011, 2012, 
2013 යන අවුරුදු තුනකට ලැබුණු අරමුදල් සම්බන්ධෙයන් විතරයි 
තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්.  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අවුරුදු 15ක් ගැනයි මා අහන්ෙන්.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මා ඇහුෙව්, 2000 අවුරුද්ෙද් ඉඳලායි. එතුමා කියන්ෙන් අවුරුදු 

තුනක් සම්බන්ධෙයන් විතරයි ලැබී තිෙබන්ෙන් කියලායි. ඒ 
අවුරුදු තුෙන් ලැබී තිෙබනවා, රුපියල් බිලියන 11ක්, රුපියල් 
බිලියන 12, රුපියල් බිලියන 13ක් වශෙයන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අෙප් විවාදයට ෙවලාව ඕනෑ. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මා අහන්ෙන් අතුරු පශ්නයක් ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නයක් අහන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා 

කථාවක් ෙන් කරන්ෙන්.  
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ඇමතිතුමාෙග් උත්තරය පිළිගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 11, රුපියල් බිලියන 
12, රුපියල් බිලියන 13 වශෙයන් ලැබී තිෙබන මුදල් පමාණය 
ෙහළිදරවු ෙනොකරපු රාජ  ෙනොවන සංවිධානවලට ඒ මූලාශ ෙහළි 
ෙනොකිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙගන තිෙබන පියවර ෙමොකක්ද? 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ඒ සම්බන්ධ ෙයන් අපි නැවත ලියා තිෙබනවා. ඔබතුමාට 

උත්තරයක් ලබා ෙදන්නම්. අමතක කරන්න එපා, 2000 අවුරුද්ද 
කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් පාලන කාලයයි කියලා. [බාධා 
කිරීමක්]ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව තිබුණා ෙන්. නමුත් කෙළේ නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මා කියන කල්. අෙප් අලුත් 
ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ ලියා පදිංචි වුණු රාජ  ෙනොවන 
සංවිධාන අතර ෙද්ශීය සංවිධාන 17ක් සහ ජාත න්තර සංවිධාන 
4ක් තිෙබනවා. වැඩිය නැහැ. ඔබතුමා හිතුවා වැඩිය තිෙබනවාය 
කියා. වැඩිය නැහැ. එච්චරයි. ජාත න්තර සංවිධාන 4යි 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මා අහන්ෙන් මුදල් සංඛ ාව ගැනයි. 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
හරි, හරි. කියන්නම්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම අහන්ෙන් මුදල් සංඛ ාව ගැනයි. මෙග් අතුරු පශ්නයට 

උත්තරයක් හම්බ වුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ගන්නය කියා මම ඉල්ලීමක් 

කරනවා. You can ask for a debate on that.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
විවාදයක් කවදාද? මම පිළිගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමනි, මට මයික් එක ෙදන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමනි, ෙම් රාජ  ෙනොවන සංවිධාන කියන කාරණය රෙට් 
ආරක්ෂාවට වාෙග්ම ෙද්ශපාලන කටයුතුවලටත් වැදගත් වන 
කාරණාවක්. ඒවා පැවතිෙය් ෙමොන ආණ්ඩුව යටෙත්ද කියන එක 
ෙනොෙවයි, වැදගත් ෙවන්ෙන්. ඒ රාජ  ෙනොවන සංවිධානවල 
ඉන්ෙන් කවුද කියන පශ්නයත් ෙනොෙවයි, වැදගත් ෙවන්ෙන්. 
ඒවාට මුදල් ලැෙබන පමාණය රාජ  ෙනොවන සංවිධාන පිළිබඳ 
ජාතික ෙල්කම් කාර්යාලයට -ෙමොන ආණ්ඩුවක් යටෙත් ෙහෝ- 
වාර්තා ෙවන්ෙන් නැත්නම් ඒක බරපතළ වැරැද්දක්. ඇමතිතුමා 
කියනවා, වාර්තා ෙවලා නැහැ කියා. මම මෙග් අතුරු පශ්නෙයන් 
අහන්ෙන්, ෙමොකක්ද ඒකට දිය යුතු දඬුවම? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් 

ඇමතිතුමා ඩලස් මන්තීතුමාට කිව්වා, 2011, 2012 සහ 2013 
කියන අවුරුදු තුනට අදාළ ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබනවාය කියා.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අවුරුදු ගණනාවකම සතයක්වත්  ලැබී නැහැ  ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්. ඔබතුමන්ලාෙග් 

ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි, දීලා නැත්ෙත්. ඒවා හංගලා තිෙබන්  ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] මම විරුද්ධයි. Then, you ask for a debate on that. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ඕනෑ නම් අපි අවසර ෙදන්නම්. 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. රාජ  ෙනොවන 

සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ෙල්කම් කාර්යාලය  ඔබතුමාෙග් 
වකවානුෙව් තිබුෙණ්, රාජ  ආරක්ෂක අමාත ාංශය යටෙත්යි. 
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ බලතල තිබුණා. ලබා ගත්ෙත් නැහැ. මම 
කිව්වා ෙන්. තවත් ඕනෑ තරම් ආයතන තිබුණා. ලබා ගත්ෙත් 
නැහැ. අවස්ථා තිබුණා. දැන් ලබා ෙදන්නම්. ඔබතුමන්ලාට 
අවස්ථාව තිබුණා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට මයික් එක ෙදන්න. 

ෙම්ක අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය - [බාධා කිරීමක්] මම ඇසුෙව්, මෙග් පළමු වැනි අතුරු 
පශ්නය. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් ෙදවැනි වටය. ෙම්ෙක්දී පශ්න අහන්න බැහැ. [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ  පරිපාලන හා 

කළමනාකරණ ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා  ෙම් - [බාධා කිරීම්] ඇයි, 
ෙම්කට භය ෙවන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුව පැවති 
කාලෙය් වරදක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවා ගැන ෙහොයන්න. ඒවා 
ගැන ෙහළිදරවු කරන්න. ෙමතැනදී  වැදගත් වන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් 
කවුද කියන එක ෙනොෙවයි. ගරු මෙනෝ ග ෙන්සන් ඇමතිතුමනි, 
"ෙමන්න අහවල් එකය" කියා ඔබතුමා ඒ ගැන රටට කියන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා ෙව්ලාවට ආෙව් නැහැ. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ආවා. මම ෙව්ලාවට ඇවිත් ඉන්ෙන්. ෙව්ලාවට ආෙව් 

නැත්නම් අහන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ඇසීමට මට ඉඩ ෙදන්න. [බාධා 
කිරීම්] ෙම්වා සිදු වුෙණ් අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙවන්න පුළුවන්; 
ඉතිහාසෙය් මීට ඉස්සර තිබුණු ආණ්ඩු යටෙත් ෙවන්න පුළුවන්- 

1495 1496 
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Members, let us start the main Business.  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
හැබැයි, ෙම් ලැෙබන මුදල් කන්දරාව කිසිම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 

කාර්යාලයක ෙහෝ දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුවක අධීක්ෂණයකටවත් 
භාජන ෙවන්ෙන් නැහැ. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් 
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් බිලියන ගණනාවක මුදල් 
සංසරණය - 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ගන්න. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
විවාදයක් තිෙබනවා නම් ෙදන්න. හැබැයි, මට ෙම් අවස්ථාෙව් 

-[බාධා කිරීම්] මම දන්ෙන් නැහැ, ඇයි ෙම් තරම් කලබල 
ෙවන්ෙන් කියා. [බාධා කිරීම්] ඇයි, ෙම්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙමතුමා ෙම් ගැන කථා කරන්න ෙවලාවට ආෙව් නැහැ. ෙදවන 

වටෙය් ෙම් වාෙග් පශ්න අහන්න බැහැ. අෙනක්  කාරණය, ෙම් 
ෙතොරතුරු විවාදයකින් ගන්න  ඕනෑ. You must ask for a debate.  
[බාධා කිරීම්] 

 

 මප/ගම්/අල්සෆා පාථමික විදුහල: ඉඩමක් පවරා 
ගැනීම 

மமா/கம்/அல்சபா தனிைலப் பாடசாைல : காணிச் 
சு காிப்  

CP/GAM/ ALSAFA PRIMARY COLLEGE: LAND ACQUISITION   
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5. ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. 

සල්මාන් මහතා ෙවනුවට) 
   (மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா - மாண் மிகு 

எம்.எச்.எம். சல்மான் சார்பாக) 
     (The Hon. Mylvaganam Thilakarajah on behalf of the Hon. 

M.H.M. Salman) 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ               

පශ්නය- (1): 

(අ) ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවයට අයත් නාවලපිටිය දුම්රිය 
ගබඩාෙව් ෙකොටසක මප/ගම්/අල්සෆා පාථමික විදුහල 
පවත්වාෙගන යන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) භාවිතෙයන් ෙතොර දුම්රිය ගබඩා ෙගොඩනැඟිල්ෙල් 
 ෙනොෙයකුත් දුෂ්කරතා මධ ෙය් පවත්වාෙගන යන එම 
පාසල, සථ්ිර ෙලස පවත්වාෙගන යෑමට හැකි පරිදි එම 

ෙගොඩනැඟිල්ල සකස ්කිරීම සඳහා එකී ඉඩම මධ ම පළාත් 
අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) இலங்ைகப் ைகயிரத ேசைவக்கு ெசாந்தமான 
நாவலப்பிட் ய ைகயிரதக் களஞ்சியத்தின் ஒ  
பகுதியில் மமா/கம்/அல்சபா தனிைலப் பாடசாைல 
ேபணிவரப்ப கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) பயன்ப த்தப்படா ள்ள ைகயிரதக் களஞ்சியக் 
கட்டடத்தில் பல்ேவ  சிரமங்க க்கு மத்தியில் 
ேபணிவரப்ப கின்ற ேமற்ப  பாடசாைலைய 
நிரந்தரமாக ேபணிவ வதற்கு ஏற்ற விதத்தில் ேமற்ப  
கட்டடத்ைத அைமத் க் ெகாள்வதற்கு அக் காணிைய 
மத்திய மாகாண கல்வித் திைணக்களத்திற்கு 
ஒப்பைடப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the  Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a)  Is he aware that CP/GAM/ Alsafa Primary College 
is functioning in a section of the Nawalapitiya 
Railway warehouse belonging to the Sri Lanka 
Railway Service? 

(b)  Will he inform this House whether action will be 
taken to transfer the aforesaid land to the 
Department of Education of the Central Province 
in order to develop the said building, facilitating 
the permanent conduct of the school in the 
relevant premises, which is presently functioning 
in the building of the Railway warehouse amidst 
serious inconveniences? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க )  
(The Hon. Ashok Abeysinghe ) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත තුමා ෙවනුෙවන්  එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 
කරනවා.  

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

 
(අ)   ඔව්. 

(ආ)  ෙනොහැකිය. 

(ඇ)  වානීජ වටිනාකමකින් යුතු ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල ෙදපාර්තෙම්න්තු 
අවශ තා මත ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ  වී ඇත. ෙමම පාසල ෙමම 
සථානෙය් පවත්වාෙගන යාෙමන් දුම්රිය ෙමෙහයුම්වලට බාධා 
පැමිෙණන අතර පාසලක් පවත්වාෙගන යාමට  සුදුසු පරිසරයක් ෙමම 
සථානෙය් ෙනොමැත.  
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7.   ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා  (ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් 
මහතා ෙවනුවට) 

        (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார் 
 சார்பாக) 

       (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
 Marikkar)                                                                                                                                         
 උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය- (1): 

(අ) (i) දින 100 ව ාපෘතිෙයන් සෑම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසයකම මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් 
කළ රුපියල් මිලියන 30ක මුදල ඒ ආකාරෙයන්ම 
ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙම් වසර තුළ ලබා ෙදන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) රුපියල් මිලියන 30 සඳහා ෙයෝජනා වූ මාර්ග ෙමම 
වසර තුළ නිම කළ ෙනොහැකි වුවෙහොත්, ඉදිරි වසර 
තුළ නිම කිරීමට අවසථ්ාව ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2016 වර්ෂෙය් මහාමාර්ග අමාත ාංශය මගින් 
අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  මුදල් ෙවන් 
කිරීමක් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී සැලකිල්ලට ගනු ලබන 
නිර්ණායකයන් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  
(அ) (i) 100 நாள் க த்திட்டத்தின் லம் அைனத் த் 

ேதர்தல் ெதாகுதிகளி ம் தி அபிவி த்திக்காக 
ஒ க்கப்பட்ட 30 மில் யன் பணத்ெதாைக 
அவ்வாேற வழங்கப்ப மா என்பைத ம்; 

 (ii) இன்ேறல், இவ்வாண் ல் வழங்கப்ப ம் 
பணத்ெதாைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) பா 30 மில் ய க்காக ன்ெமாழியப்பட்ட 
திகைள இவ்வாண் ல் ர்த்திெசய்ய யாத 

ேபா  எதிர்வ ம் ஆண் ல் ர்த்தி ெசய்ய 
வாய்ப்பளிக்கப்ப மா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) 2016 ஆம் ஆண் ல் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச் 

சினால் ைண திகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற் 
காக பணம் ஒ க்கப்ப மா  என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அப்பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) அந்தப் பணத்ெதாைகைய ஒ க்கும்ேபா  
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம் அள ேகால்கள் 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a)  Will he inform this House,- 

 (i)  whether the sum of  30 million rupees  
allocated by the 100 Day Project for  the 
development of roads  in  every electorate 
will be provided as usual; 

 (ii)   If  not, the amount of  money that will be 
provided within  this year; and 

 (iii)   whether the roads proposed  under the sum 
of 30 million  rupees will be allowed to be 
completed within the next year in case the 
aforesaid roads were not completed within 
this year? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   whether  money  will be  allocated  by the 
Ministry of  Highways for the development 
of byroads in the year 2016; 

 (ii)   If so , the amount of  money that will  be 
allocated; 

 (iii)   the criteria taken into consideration in 
making the aforesaid allocation? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல ) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* 

කරනවා.  

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

 

(අ)  (i)     ලැබුණු පතිපාදන පමාණය  නියමිත  කියා පටිපා ටියට  
අනුව ඉදිරිපත්  වූ  ව ාපෘති ෙයෝජනා අනුව  ඒ ඒ මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසවලට ෙවන් කරන ලදි.  

      (ii)     2016  වසර සඳහා  රුපියල් මිලියන  1,000ක  පතිපාදනයක්  
ජාතික අය වැය මගින්  ෙවන්ෙකොට ඇති අතර, එම මුදල 
සමානුපාතිකව  මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස තුළ  මාර්ග 
සංවර්ධන  කටයුතු සඳහා ෙයදවීමට සැලසුම් කර ඇත.  

      (iii)    2016 වසෙර් කියාත්මක කළ  ශූන  පාදක  අය වැය 
පතිපත්තිය  මත එවැන්නකට  ඉඩපස්ථා    ෙනොමැති අතර, 
එක් එක් වර්ෂෙය්  ෙමවැනි  ස්වරූපෙය්  සංවර්ධන  
කාර්යයන් සඳහා ෙවන් කරනු ලබන මුදල එම වසර තුළම 
වැය කළ යුතුය.  

(ආ)  (i)    ඔව්.  

         (ii)  රුපියල් මිලියන 1,000ක්  පමණ. 

        (iii)   2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 30 ලබා දුන්  මැතිවරණ  
ෙකට්ඨාසවලට වඩා  මුදල්  පතිපාදන ලබා ෙනොදුන් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලට  පමුඛත්වය  දීමට  සලකා බලනු 
ලැෙබ්. 

(ඇ)    පැන ෙනොනඟී.  
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9.  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු නාමල් රාජපක්ෂ 

මහතා ෙවනුවට) 
      (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு நாமல் 

ராஜபக்ஷ சார்பாக) 
     (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 

Namal Rajapaksa) 
 අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) මහින්ෙදෝදය පාසල් 1000 වැඩසටහන යටෙත් 
හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළ මහින්ෙදෝදය විද ාගාර 
සංඛ ාව; 

 (ii) දැනට ඉදිකර ඇති මහින්ෙදෝදය විද ාගාර 
සංඛ ාව; 

 (iii) දැනට ඉදිකර ඇති මහින්ෙදෝදය විද ාගාරවලින් 
සිසු අයිතියට පත්කර ඇති සංඛ ාව; 

 ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) තාක්ෂණ විෂයධාරාව සඳහා මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික 
විද ාගාර (ෙතමහල් ෙගොඩනැගිලි) ඉදිකිරීම යටෙත් 
හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ, 

 (i) ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළ මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික 
විද ාගාර සංඛ ාව; 

 (ii) දැනට ඉදිකර ඇති මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික 
විද ාගාර සංඛ ාව;  

 (iii) දැනට ඉදිකර ඇති මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික 
විද ාගාරවලින් සිසු අයිතියට පත්කර ඇති 
සංඛ ාව; 

 ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) மகிந்ேதாதய 1000 பாடசாைலகள் நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின் கீழ் அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில், 

 (i) நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட்ட மகிந் 
ேதாதய விஞ்ஞான கூடங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மகிந்ேதாதய 
விஞ்ஞான கூடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மகிந்ேதாதய 
விஞ்ஞான கூடங்களில் மாணவர்க க்கு 
ைகயளிக்கப்பட் ள்ளவற்றின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) ெதாழில் ட்ப பாடத் ைறக்காக மகிந்ேதாதய 

ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞான கூடங்கைள ( ன்  
மா க் கட்டடங்கள்) நிர்மாணிப்பதன் கீழ் 
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில், 

 (i) நிர்மாணிப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட்ட மகிந் 
ேதாதய ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞான 
கூடங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மகிந்ேதாதய 
ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞான கூடங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபா  நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள மகிந்ேதாதய 
ெதாழில் ட்பவியல் விஞ்ஞான கூடங்களின் 
மாணவர்க க்கு ைகயளிக்கப்பட் ள்ளவற்றின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 
(a)  Will he inform this House- 
 (i)    the number of Mahindyodaya laboratories 

that had been planned to be constructed; 
 (ii)   the number of Mahindyodaya laboratories 

that have been constructed at present; and  
 (iii)  out of the Mahindyodaya laboratories that 

have already been constructed, the number 
of those that have been vested with the 
students as of now; and 

 in the Hambantota District under 1000 
Mahindyodaya Schools Programme? 

(b)  Will he also inform this House- 
 (i)   of the number of Mahindyodaya 

Technological Laboratories that had been 
planned to be constructed; 

 (ii)   of the number of Mahindyodaya 
Technological Laboratories that have been 
constructed at present; and  

 (iii)  out of the Mahindyodaya Technological 
Laboratories that have already been 
constructed, the number of those that have 
been vested with the students as of now; 
and in the Hambantota District under the 
programme to construct Mahindyodaya 
Technological Laboratories (three-storey 
buildings) for the Technology Stream? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුර 

මම සභාගත* කරනවා.  
 

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

(අ)    (i)     33 යි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

        (ii)     32  යි. විස්තර ඇමුණුම 01හි*  දක්වා ඇත 

       (iii)     32 යි.  

(ආ)  (i)     10යි. විස්තර ඇමණුම 02හි* දක්වා ඇත. 

       (ii)      වැඩ අවසන් 5යි. 4ක ඉදිකිරිම්  ඉටුෙව්. (3ක්  තීන්ත 
ආෙල්පය ආදී නිමකිරීම්  වැඩ, 1ක්   වහෙල් වැඩ)  තංගල්ල 
බාලිකා විද ාලය  ෙවනත්  ස්ථානයක  ස්ථාපනය කිරීෙම් 
අමාත  මණ්ඩල අනුමැතිය ෙවනස ්කරන ෙතක්  ඉදිකිරීම් 
කර නැත. නමුත් හම්බන්ෙතොට දිසත්ික් කමිටු රැසව්ීෙම්දී 
ගත් තිරණ අනුව  හ/තංගල්ල  බාලිකා විද ාලය ෙවනත්  
ස්ථානයක ස්ථාපනය කිරිෙම් අවශ තාවක් ෙනොමැති බව 
දකුණු  පළාත් අධ පාන අධ ක්ෂ විසින් දන්වා ඇත.  

  ඒ අනුව එම විද ාලය  දැනට පවතින  ස්ථානෙයන්  ෙවනත් 
ස්ථානයක  ස්ථාපනය කිරිමට අංක 14/0841/530/028 හා 
2014.07.13 දිනැතිව  ලබා දුන් අමාත  මණ්ඩල  තිරණය 
සංෙශෝධනය  කිරිම සඳහා අමාත   මණ්ඩලය  ෙවත 
අමාත  මණ්ඩල සටහනක්  ඉදිරිපත්  කිරීමට  කටයුතු 
කරමින්  පවතී. විස්තර ඇමණුම 03හි* දක්වා ඇත. 

 (iii)  නිමකරන ෙගොඩනැඟිලිවල විද ාගාර සහ පන්ති 
පැවැත්වීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.   

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 
 

රාජ  අමාත වරු : විස්තර  
இராஜாங்க அைமச்சர்கள்: விபரம் 
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12.     ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා  
ෙවනුවට ) 

         (மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன -  மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் 
த ெசாய்சா சார்பாக) 

         (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 

අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) වර්තමාන රජෙය් මුළු රාජ  අමාත වරුන්ෙග්  
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අමාත වරුන් ෙවත පවරා ඇති විෂයයන් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ඔවුන් ෙවත  ෙවන ෙවනම අමාත ාංශ කාර්යාල 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම කාර්යාල පිහිටි සථ්ානවල සථ්ිර 
ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) (i) தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தி ள்ள ெமாத்த 
இராஜாங்க அைமச்சர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அைமச்சர்க க்கு ஒப்பைடக்கப் 
பட் ள்ள விடயங்கள் தனித்தனிேய யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) இவர்க க்கு தனித்தனியான அைமச்சு அ வல 
கங்கள் உள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனின், ேமற்ப  அ வலகங்கள் 
அைமந் ள்ள இடங்களின் நிரந்தர கவாிகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the total number of State Ministers in the 
present Government; 

 (ii)   the subjects assigned to those Ministers, 
separately; 

 (iii)   whether they have separate Ministry 
offices; and 

 (iv)   if so, the permanent addresses of those 
offices? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමනි, අගාමාත තුමා සහ 

ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන්  මම 
එම පශ්නයට පිළිතුර   සභාගත*  කරනවා.  

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

 
(අ)  (i)   රාජ  අමාත වරුන්ෙග් සංඛ ාව -19.  

      (ii)   ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්  43(1) අනු ව වස්ථාව  අනුව 
අමාත   මණ්ඩලෙය්  අමාත වරුන්ට  පවරන  විෂයයන්  
හා කාර්යයන්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිශච්ය 
කිරීමට  පතිපාදන සලසා ඇති අතර, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 44(5)  අනු ව වස්ථාව අනුව රාජ   
අමාත වරුන්ට  විෂයයන් හා කාර්යයන්  පැවරීම  ගරු 
අමාත වරුන්  සතු  කාර්යයක් ෙව්.  

     (iii)   ඔව්. 

     (iv)   අමුණා ඇත.* 
 

(ආ)    අදාළ ෙනොෙව්.  
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා] 

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

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question by Private Notice under Standing Order No. 

23 (2) to be moved by the Hon. Anura Dissanayake. 
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order,  Hon. Member? 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
ගරු  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මන්තීවරෙයකු ෙලස  

මෙග් වරපසාද බරපතළ විධියට උල්ලංඝනය වුණු පශ්නයක් 
පිළිබඳව මට ෙම් ගරු සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට අවසර 
ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් රූපවාහිනී නාලිකා 
ගණනාවක ඉතා අසත  පචාරයක්  ලබා ෙදමින් මාෙග් වරපසාද 
බරපතළ විධියට උල්ලංඝනය  කර තිෙබනවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳ 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරිෙම් අවස්ථාව ෙම් ෙවලාෙව්දී ලබා ෙදන්නට 
අවශ යි කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have to discuss this matter with the 

Hon. Speaker. There is no provision for you to raise it  
now.   Hon. Anura Dissanayake, you may raise your 
Question  now.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් 

කාරණය ගැන දැනගන්න කැමැතියි. ඊෙය් කිව්වා ෙන්, විධිමත්ව 
පශ්න අහන්න කියලා. දැන් විධිමත්ව පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා. 
නමුත් විධිමත්ව උත්තරය ෙදන්න ඇමතිතුමා නම් ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. උත්තරය ෙදනවාද දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] විධිමත්ව 
පශ්නය අහන්න, විධිමත්ව පිළිතුරු ෙදනවා කියලා  ඊෙය් කිව්වා. 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Member? 
 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
මෙග් පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න මට අවස්ථාව ෙදන්න. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have to discuss it with the Hon. 

Speaker. I cannot allow it now.  Hon. Anura Dissanayake, 
please. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් වරපසාද පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න ගරු 

කථානායකතුමා අවසර දුන්ෙන් නැතිලු. [බාධා කිරීමක්] 
කථානායකතුමා අවසර දුන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පකාශය ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උසස්වීම්වලදී කනිෂ්ඨ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට සිදුවන 

අසාධාරණය 
பதவி யர் களின்ேபா  கனிஷ்ட ெபா ஸ் 

உத்திேயாகத்தர்கள் அநீதிக்குள்ளாதல் 
INJUSTICE TO JUNIOR POLICE OFFICERS AT PROMOTIONS   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 

නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. 

"ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අභ න්තර උසස්වීම් ලබාදීම සඳහා අයදුම් 
පත් කැඳවීෙම්දී කනිෂ්ඨ ෙශේණිවල නිලධාරින්ට සිදු වී ඇති 
අසාධාරණයක් ෙහේතුෙවන්,- 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order, Hon. Member? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වරපසාද පිළිබඳ 

පශ්නයක් මතු වුණාම ගරු කථානායකතුමාෙග් යුතුකම හා වගකීම 
තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින කවර ෙද්ශපාලන මතයක් දරන 
මන්තීවරෙයකුට වුවද එතුමාෙග් වරපසාද පිළිබඳ පශ්නය මතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම. ඒක නිෙරෝගී පජාතන්තවාදෙය් මූලික 
ලක්ෂණයක්. පාර්ලිෙම්න්තුවට එන මන්තීවරුන්ට එළවා එළවා 
පහර ෙදන ෙකොට ඒ අයට තමන්ෙග් වරපසාද කඩවීම පිළිබඳ 
පශ්නය ෙයොමු කරන්න බැරි නම් ඒකත් ෙලොකු පශ්නයක්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Speaker has not allowed that.  Hon. Anura 

Dissanayake, please. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි ෙන්ද, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමන්ලාත් ෙම්කට මැදිහත් විය යුතුයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මැදිහත් ෙවන්න නම් ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමාට දැන් තීරණයක් ෙදන්නත් බැරි නිසා ෙහට ගරු 
කථානායකතුමා ආවාම ෙම් පශ්නය ගැන කථා කරමු කියන එකයි 
මෙග් ෙයෝජනාව. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් නැවතත් මෙග් 
පශ්නෙය් ඉතිරි ෙකොටස කියවන්නම්. 

"ෙපොලිස් ෙසේවෙය් අභ න්තර උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා අයදුම් 
පත් කැඳවීෙම්දී කනිෂ්ඨ ෙශේණිවල නිලධාරින්ට සිදු වී ඇති 
අසාධාරණයක් ෙහේතුෙවන් පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි.” 

පසු ගිය දහතුන්වැනි දා ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් ෙපොලිස් 
පරීක්ෂක/කාන්තා ෙපොලිස් පරීක්ෂක, ෙපොලිස් සැරයන්/කාන්තා 
ෙපොලිස් සැරයන්, ෙපොලිස් සැරයන් රියැදුරු යන තනතුරු සඳහා 
උසස්වීම් ලබා  දීම ෙවනුෙවන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙගන් අයදුම් පත් 
කැඳවනු ලැබුවා.  

දීර්ඝ කාලයක් එකම තනතුරක ෙසේවය කිරීමට සිදුවීම 
ෙහේතුෙවන් බලවත් කලකිරීමට ලක්ව සිටින ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
ෙමම අවස්ථාව ඉමහත් අස්වැසිල්ලක් වුවද, ෙමම අයදුම් පත් 
කැඳවීෙම් චකෙල්ඛෙය් අඩු පාඩුකම් ෙහේතුෙවන් ඔවුන්ට එම 
උසස්වීම් අහිමි වන තත්ත්වයක් උදා වී තිෙබනවා. දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ ඔවුන්ට විධිමත් උසස් වීෙම් පටිපාටියක් කියාත්මක වූෙය් 
නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නිදසුනක් ෙලස 
අවසන් වරට ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට සැරයන් තනතුර 
සඳහා උසස ්කිරීෙම් විභාගයක් පවත්වන ලද්ෙද් 1999 වසෙර්දීයි. 
එතැන් සිට විවිධ අවස්ථාවල උසස්වීම් කළා. නමුත්, විධිමත් ෙලස 
විභාගයක් පැවැත්වූෙය් 1999 වසෙර්දීයි. එතැන් සිට විවිධ 
අවස්ථාවල උසස්වීම් ලබා දී තිබුණද, ඒවා විධිමත් ෙනොවූ ෙහයින් 
ෙකොස්තාපල්වරු විශාල පිරිසක් තමන් අසාධාරණයට ලක් වූ බවට 
හැඟීමකින් පසුවනවා.  

ෙකෙසේ වුවද, ෙමවර නව අයදුම් පත් කැඳවීෙමන්ද ඔවුන් 
නැවත වරක් කලකිරීමට ලක්ව සිටින අතර, ෙම් නිසා ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ෙගන් අෙප්ක්ෂිත, "අභිමානවත් වෘත්තීයමය ෙපොලිස් 
ෙසේවයක්" යන්න හුදු වචනවලට සීමා විය හැකි තත්ත්වයක් ඇති 
වී තිෙබනවා.  

චකෙල්ඛෙය් දැක්ෙවන පරිදි ෙමම උසස්වීම් සඳහා සැපිරිය 
යුතු අවම ෙසේවා කාලයන් පහත පරිදි ෙව්. 

ඒ අනුව උපෙපොලිස් පරීක්ෂක තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් පරීක්ෂක 
තනතුර දක්වා අයදුම් කිරීමට වසර 13ක ෙසේවා කාලයක්ද, 
ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් සැරයන් තනතුර 
සඳහා අයදුම් කිරීමට වසර 24ක ෙසේවා කාලයක්ද අවශ  වනවා. 
ඒ කියන්ෙන් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් හැටියට ඉඳලා අවුරුදු 24ක් 
පිරී තිෙබනවා නම් පමණයි ඔවුන්ට සැරයන් තනතුර සඳහා 
ඉල්ලන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. 

කාන්තා ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිට කාන්තා ෙපොලිස් 
සැරයන් තනතුර සඳහා අයදුම් කිරීමට වසර 18ක ෙසේවා 
කාලයක්ද, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල් රියැදුරු තනතුෙර් සිට ෙපොලිස් 
සැරයන් රියැදුරු තනතුර සඳහා අයදුම් කිරීමට වසර 18ක ෙසේවා 
කාලයක්ද සම්පූර්ණ කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොස්තාපල්වරෙයක් 
සැරයන් බවට පත් වන්න අවුරුදු 24ක් යනවා නම්, එය 
කිසිෙසේත්ම පිළිගත යුතු කාලයක් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 
2006දී ඒ සීමාව තිබුෙණ් අවුරුදු 16යි. 2006දීත් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් 
උසස් වීම් කළා. එතෙකොට ඒ උසස්වීම් අවුරුදු 16න් දුන්නා. 
2010දී කිව්වා, ෙම් සීමාව අවුරුදු 20 කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් නිකුත් කර තිෙබන චකෙල්ඛය අනුව අවුරුදු 24ක් 
ෙකොස්තාපල් තනතුෙර් සිටි ෙකෙනකුට තමයි සැරයන් තනතුරක් 
ලබා ෙදන්ෙන්. එය කිසිෙසේත්ම සාධාරණ කාල සීමාවක් කියලා 
අප පිළිගන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ 
නිසා අවම වශෙයන් ඒ නිලධාරින්ට සාධාරණ කාල සීමාවක් ලබා 
ෙදන්න. ඊට වඩා වැඩි ෙසේවා කාලයක් ගත කරලා තිෙබන 
නිලධාරින්ට පසු දිනම උසස්වීම ලැෙබන පරිදි ලිපි ෙල්ඛන නිකුත් 
කරන්න; පත්වීම් ලිපිය ලබා ෙදන්න කියන එක තමයි මෙග් එක 
ඉල්ලීමක් වන්ෙන්, ගරු සභානායකතුමනි.  

ෙමවර ඉල්ලා සිටින, ෙපර තනතුෙර් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිය යුතු 
කාල සීමා අතිශය දීර්ඝ වීම කනිෂ්ඨ ෙශේණිවල ෙපොලිස් නිලධාරින් 
අෛධර්ය කරවනසුලුයි. නිදසුනක් ෙලස 2006 වසෙර්දී ෙමෙලස 
සැරයන් තනතුරට උසස් වීම සඳහා ෙකොස්තාපල්වරුන් සම්පූර්ණ 
කළ යුතු වූ ෙසේවා කාලය අවුරුදු 16යි. ෙමම ෙසේවා කාලය 2010දී 
වසර 20ක් දක්වා දීර්ඝ විය යුතු බවට තීරණය වුණා. ෙම් 
ෙහේතුෙවන් 2006දී අයදුම් කිරීමට ෙනොහැකි වූ ෙකොස්තාපල්වරු 
නැවත 2010දීත් ෙසේවා කාලය පමාණවත් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් 
අසාධාරණයට ලක් වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමහි තිෙබන ඊළඟ 
පශ්නයත් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. 
දිනය බලන්ෙන් ෙදසැම්බර් මාසෙය් 16වන දාටයි. උපෙපොලිස් 
පරීක්ෂකවරෙයකු ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයකු දක්වා උසස් 
කිරීෙම්දීත් ෙලොකු අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
කාලය ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්, ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26වන දාටයි. 
හැබැයි ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ජනවාරි මාසෙය් 
01වන දාට එකී කාලය සපිෙරන 300කට ආසන්න පිරිසක් 
සිටිනවා. ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26වන දා සිට ජනවාරි මාසෙය් 
01වන දාට තිෙබන්ෙන් දින 5යි. එෙහම නම්, ඔවුන් අවුරුදු 18කට 
දින පහක් අඩුෙවන් ගත කර තිෙබනවා. දින 5ක් ඔවුන්ට අහිමි 
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වන පරිදි ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26 කියන දිනය ෙයදුෙව් ඇයි? ඒක 
හරිම අසාධාරණයක්. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ 
දිනය ජනවාරි මාසෙය් 01වන දා වුණා නම් තවත් 300කට අධික 
පමාණයකට උසස්වීම් ලැෙබනවා. ෙම් දින 5 අහිමි වන ෙපොලිස් 
නිලධාරින් විශාල සංඛ ාවක් සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසිෙය් විශාලම 
පිරිස වූ ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් ඊළඟ උසස් වීම සඳහා දැන් -
2016දී- සම්පූර්ණ කළ යුතු ෙසේවා කාලය වසර 24ක් ෙලස සඳහන් 
ෙවනවා. එය වයස අවුරුදු 20 ආසන්නෙය් සිටින තරුණ 
ෙකොස්තාපල්වරුන්ට තමන්ෙග් ජීවිත කාලයටත් වඩා වැඩි 
කාලයක් සිහිගන්වනවා. එය ඔවුන් තමන්ෙග් වෘත්තීමය අනාගතය 
පිළිබඳව අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් කරවනු ඇතැයි කවුරුත් 
දන්නවා. අෙනක් අතට, වසර 24ක කාලයක් යනු, යුද හමුදාව වැනි 
ක්ෙෂේතයකදී නම් විශාම වැටුප් සහිතව විශාම ෙගොස් වසර ෙදකක් 
ද ගත වන කාලයක්. යුද හමුදාෙව් නම් අවුරුදු 22න් විශාම 
ගිහිල්ලා විශාම යටෙත්ත් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අවුරුදු 24න් තමයි 
ෙකොස්තාපල්වරයකුට සැරයන් තනතුරක් ලබා ෙදන්ෙන්. එය 
සාධාරණ නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වය හා 
සම්බන්ධ පහත සඳහන් පශ්න ෙකෙර්  මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

1. මීළඟ උසසව්ීම සඳහා ෙපොලිස ්නිලධාරින් සම්පූර්ණ කළ 
යුතු ෙසේවා ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳව නිර්ණායක සකසනු 
ලබන්ෙන් කවුරුන් විසින්ද? එය සලකා බලනු ලබන්ෙන් 
කවර පමිතීන්ට අනුවද? එක වතාවක අවුරුදු 16ක්ය 
කියනවා. තවත් වතාවක, අවුරුදු 20ක්ය කියනවා. තවත් 
වතාවක, අවුරුදු 24ක්ය කියනවා. ෙම් පමිතීන් හදන්ෙන් 
කුමන කරුණු මතද කියා දැනගන්න කැමැතියි.  

2. අවම ෙසේවා කාල සීමා විවිධ අවසථ්ාවල ෙවනස ්වීෙමන් 
ෙපොලිස ් නිලධාරින් අපහසුතාවට ලක් වන බව 
පිළිගන්ෙන්ද?  

3. සම්පූර්ණ කළ යුතු ෙසේවා කාල සීමා දීර්ඝ වීම ෙහේතුෙවන් 
හා විශාම ලැබීමට ෙපර උසස ් වීමක් ලබාගැනීමට 
ෙනොහැකි වීෙමන් ඔවුන් අසාධාරණයට ලක් 
ෙනොවන්ෙන්ද?  

4. ෙසේවා කාලය පිළිබඳව පැන නැඟී ඇති ගැටලුකාරි 
තත්ත්වයට විසඳුම් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද?  

5. බඳවාගැනීෙම් සුදුසුකම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් පටිපාටියක් 
සැකසීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද?  

6. ෙපොලිස ්නිලධාරින් මුහුණ ෙදන ගැටලු ආණ්ඩුව විධිමත් 
ෙලස හඳුනාෙගන තිෙබ්ද? ඒවාට සහන ලබා දීමට 
අෙප්ක්ෂිත කියා මාර්ග කවෙර්ද?  

ඉහත පශ්නවලට පිළිතුරු මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න 
කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.     

 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමාෙග් පශ්නය 

වැදගත් පශ්නයක්. මා හිතන හැටියට  එහි සාධාරණ පදනමක් 
තිෙබනවා. මා ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ඒ ෙකෙර් ෙයොමු 
කරවනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That notwithstanding the motion agreed to by Parliament on 
06.10.2015, the hours of sitting this day, shall be 1.00 p.m. to 6.30 
p.m. At 2.00 p.m., Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall 
operate." 

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

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

කල් තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Adjournment Motion to be moved by the Hon. 

Anura Dissanayake. 
 
 

වතු ජනතාව මුහුණ පා ඇති ගැටලුවලට  
ක්ෂණික විසඳුම්  

ேதாட்டத் ைற மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனக க்கு உடன த் தீர்  

 SPEEDY SOLUTIONS TO PROBLEMS FACED BY PLANTATION 
COMMUNITY 

 
[අ.භා. 2.32] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින සභාව කල් 

තබන අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා:   

"අප රෙට් ආර්ථිකෙය් විශාල දායකත්වයක් සපයන්ෙන් වතු ක්ෙෂේතයයි. 
එහිදී විෙශේෂෙයන්ම උඩරට වතු ක්ෙෂේතය විශාල වැඩ ෙකොටසක් ඉටු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරයි. එවැනි විශාල දායකත්වයක් එම ක්ෙෂේතය විසින් සපයනු ලැබූවද 
වතුවල ජීවත් වන ජනතාව අධ ාපනය පිළිබඳ ගැටලු, නිසි ආදායම් මාර්ග 
ෙනොමැතිවීෙම් ගැටලු, නිසි හිමිකමක් ෙනොමැති නිවාසවල ජීවත් වීම, 
ෙසෞඛ  පහසුකම් පිළිබඳ අර්බුදය ඇතුළු  ගැටලු රැරසකට මුහුණ දී සිටිති.   

පැවති සෑම පාලනයක්ම මැතිවරණ ඉලක්ක ෙකොට ඔවුන්ෙග් ජීවිත නඟා 
සිටුවන බව පැවසුවද, එම පෙද්ශෙයන් ෙමෙතක් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය 
කරන ෙබොෙහෝ පිරිස් එම ජනතාවෙග් මූලික ගැටලුවත් විසඳීමට අසමත්ව 
ඇත. එෙහයින් එම ජනතාවෙග් මූලික ජීවත්වීෙම් වුවමනාවන් සහිත 
ආර්ථිකයක් හා ජීවන රටාවක් ලබාදීම සඳහා ක්ෂණික පියවර ගත යුතු යයි 
ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි." 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් අධ ාපනය 
පිළිබඳව, ෙසෞඛ ය පිළිබඳව, නිසි ආදායම් මාර්ගයක් ෙනොමැතිවීම 
පිළිබඳව, ජීවත්වීමට සුරක්ෂිත නිවාසයක් ෙනොමැතිවීම පිළිබඳව 
පැන නැඟී තිෙබන ගැටලු වතුකරෙය් පමණක් ෙනොෙවයි මුළු 
රෙට්ම ෙපොදු ගැටලු බවට පත් වී තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒවා 
ෙගොවි ජනතාවට, ධීවර ජනතාවට, වැඩ කරන ජනතාවට, ගාමීය, 
නාගරික, වතු ක්ෙෂේත ෙභ්දයකින් ෙතොරව ගැටලු බවට පත්වී 
තිෙබන බව අප පිළිගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් සෑම 
පෙද්ශයකටම වඩා උත්සන්න වුණු, අෙනක් සෑම පෙද්ශයකටම 
වඩා අර්බුදකාරි තත්ත්වයක් තමයි ෙමම පශ්න පිළිබඳව වතු 
ක්ෙෂේතෙය් පවතින්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම, බිතාන  අධිරාජ වාදීන් 
විසින් 1833දී ෙකෝල්බෲක් කැමරුන් පතිසංස්කරණ හරහා, අෙප් 
රෙට් එෙතක් තිබුණු ආර්ථික රටාව ෙවනස් ආර්ථික රටාවක් බවට 
පරිවර්තනය කළ බව අප දන්නවා. එෙතක්  රාජකාරි කමයක් හා 
ගැට ගැසුණු කෘෂිකර්මාන්තයක් මත තමයි අෙප් රෙට් ආර්ථික 
රටාව හැඩ ගැසී තිබුෙණ්. නමුත් බිතාන  අධිරාජ වාදීන් විසින් 
එම ආර්ථික රටාව මුළුමනින්ම බිඳ වට්ටලා, ඔවුන් අෙප් රට වැවිලි 
ආර්ථිකයක් දක්වා වූ නව ආර්ථික කමෙව්දයකට අවතීර්ණ කළා. 
ඒ වැවිලි ආර්ථිකයක් සඳහා වූ ක්ෙෂේතයට අවශ  වන ශමිකයන් 
සපයා ගැනීම පිළිබඳ පශ්නෙය්දී, ලංකාෙව් එම ශමිකයන් ෙසොයා 
ගැනීෙම් අපහසුතාව ෙහේතුෙකොටෙගන ඉන්දියාෙවන් විශාල 
පමාණයක් කැඳවාෙගන එන්න සිදු ෙවලා තිබුණා.  

මදුෙරයි, ටිචි, රාමපුරම් වැනි පළාත්වලින් තමයි ෙම් 
ෙසේවකයන් ෙගන ආෙව්. ඔවුන් පිළිබඳ ලියැවී තිෙබන පුරාවෘත්ත 
වලින්, -මෑතකදීත් සාහිත  සම්මානයක් ලැබූ කෘතියක මා දැක්කා- 
ඔවුන්ෙග් ඒ ෙගන්වීම පිළිබඳවත්, ඔවුන් ඉන්දියාෙව් ඉඳලා 
ලංකාවට ෙගන එන විට සිදු වුණු ෙද් පිළිබඳවත් අපි දැක්කා. ඒ 
ෙගන එන විට විශාල පමාණයක් මිය ගිය, විශාල වශෙයන් ෙලඩ 
ෙරෝග වැළඳුණු, විශාල ෙලස අසීරුතාවට පත් වුණු ජනතාවක් 
බවට පත් ෙවලා තිබුණා. අප කවුරුත් මිනිස්සු. අප ෙම් රෙට් 
ඉපෙදනවා; ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට හවුල් ෙවනවා; ෙම් රෙට් 
මියැෙදනවා; ෙම් රෙට් ෙපොෙහොර ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා  ඔවුන් වැවිලි 
ආර්ථිකයට දායකත්වය සපයනවාද, ඔවුන් රාජ  අංශෙය්ද, ඔවුන් 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ද, ඔවුන් කෘෂිකර්මාන්තෙය්ද, ඔවුන් මැණික් 
ක්ෙෂේතෙය්ද යන ෙම් කිසිවක් කිසිෙවකුටත් අදාළ ෙනොවී, සෑම 
පුරවැසිෙයකුටම තමන්ෙග් ජීවිතය සාධාරණව පවත්වා ෙගන 
යාෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වතුකරෙය් ජීවත්වන ෙම් 
ජනතාවට ඒ සාධාරණ අයිතිය ලැබී තිෙබනවාද කියන ගැටලුව 
දශක ගණනාවක් මුළුල්ෙල් සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවමින් තිෙබනවා. 
මා හිතන්ෙන් නැහැ, තවත්  එම ගැටලුව පෙසක ලා, එම ගැටලුව 

අමතක ෙකොට අපට සිටිය හැකියි කියා. එය ඉතිහාසෙය් 
අත්වැරැද්දක් ෙලස පවසමින්, "ඒ ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතියත්, 
ඔවුන්ෙග් ජීවිතයත් එෙසේමයි" කියා අර්ථ කථනය කරමින් පීඩාවට 
පත් වූ ජනතාවක් ෙලස  තවදුරටත් ෙම් රෙට් ඉස්සරහට යෑමට 
ඔවුන්ට ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි. ඒ නිසා ෙම් අය ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කිරීම අප සියලුෙදනාෙග්ම වගකීමක්. ඒ නිසා ඒ ජනතාවට නව 
ජීවිතයක් ලැෙබන ආදායම් මාර්ගයක්, නිවහනක්, ෙසෞඛ  
ෙසේවයක්, අධ ාපනයක් සහ ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතික වටිනාකම් 
ලබා දීම අද අත වශ  සාධකයක් බවට පත් වී තිෙබනවා.  

ඔවුන්ෙග් පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පශ්නය කාලයක් මුළුල්ෙල් 
පැන නැඟී තිබුණා. 2003 වසෙර්දී පුරවැසිභාවය පිළිබඳ ඒ පශ්නය 
අවසන් කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒත් ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, ඔවුන් පුරවැසියන් බවට පත් වන්ෙන් 
ඔවුන්ට ලංකාෙවන් හැඳුනුම්පතක් ලැබීම නිසා ෙහෝ ඔවුන්ට ඡන්ද 
බලය ලැබීම නිසා පමණක්ම ෙනොෙවයි. ඔවුන් ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් බවට පත්වීෙම්දී ලැබිය යුතු පධානම ෙදය තමයි, ෙම් 
රට තුළ ඔවුන්ෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑමට සරිලන ආදායමක් 
ලබා ගැනීමට  ඇති හැකියාව. සහතිකයක ඔවුන්ෙග් පුරවැසිභාවය 
තිෙයන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ඡන්ද බලය ලැබී තිෙබන්න පුළුවන්. 
ඔවුන්ට ශී ලංකාෙව් හැඳුනුම්පතක් තිෙබන්න පුළුවන්. ඔවුන් 
හැඳුනුම්පත සඳහා application එක පුරවනෙකොට ෙමොකක් හරි 
නමක් දම්මවන්නත්, ෙකොෙහේද  ඉන්ෙන් කියා ලියවන්නත් 
පුළුවන්. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
වැදගත්කම තිෙබන්ෙන් ෙම් ලියකියවිලිවල ෙනොෙවයි.  

වැදගත්කම තිෙබ න්ෙන් ෙම් රෙට් පුරවැසියන් ෙලස ඔවුන්ෙග් 
ජීවිතය පවත්වාෙගන යෑමට  සාධාරණ ආදායම් මාර්ගයක් සහ 
සාධාරණ ජීවන රටාවක් තිෙබනවාද කියන කාරණෙය්යි. 
ඔබතුමන්ලා කල්පනා කර බලන්න. ෙම් ජනතාව අෙප් රෙට් 
අතිශය දුෂ්කර, අතිශය අසාධාරණ, අයුක්ති සහගත ජීවිතයක් ගත 
කරමින් තමයි සිටින්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ජනතාවෙග් ගැටලු පිළිබඳව 
මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කරමින් කටයුතු කළ යුතුයි කියා අපි 
කල්පනා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, පධාන වතු සමාගම් 26ක, - 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
පධාන වතු සමාගම් 22ක් තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පධාන වතු සමාගම් 22ක  ලක්ෂ ෙදකහමාරකට ආසන්න 

ෙමවැනි පිරිසක් ඉන්නවා. ආසන්න වශෙයන් සියලුෙදනාම 
ගත්ෙතොත්, ලක්ෂ නවයහමාරකට ආසන්න පිරිසක් ෙම් ආශිතව 
ජීවත් ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් පධාන වෘත්තිය බවට පත්වී තිෙබන්ෙන්  
වතුවල වැඩ කරලා  ලැෙබන ආදායමයි.  ඒ ආදායම කිසිෙසේත්ම 
සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා පළමුෙකොටම අපි ෙම් අයෙග් ආදායම් 
මාර්ගය සුරක්ෂිත කළ යුතුයි. ඒ වතු සමාගම් අයිතිකරුවන්ෙග් 
ෙගවල් ෙදස බලන්න. ඒ වතු සමාගම්වල ඉන්න ඉහළ මට්ටෙම් 
නිලධාරින්ෙග් ෙගවල් ෙදස බලන්න. එෙහම නැත්නම් ෙත් 
ක්ෙෂේතෙයන් යැෙපන, ෙත් පිට රට යවන ව ාපාරිකයාෙග් ජීවිතය 
දිහා බලන්න. නැත්නම් ෙත් කර්මාන්තෙය් නියැලී සිටින අයෙග් 
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ජීවිත ෙදස බලන්න. ඔවුන්ෙග් ජීවිතත් එක්ක සංසන්දනය කර 
බලන ෙකොට ෙත් වතු ක්ෙෂේතෙය් පධානම ශමිකයා බවට පත් වී 
තිෙබන ඒ වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ජීවිතය ෙමොකක්ද? ඒ 
වතුකරෙය් ජනතාව වපුරන ශමෙයන් තමයි ඒ ධනය නිෂ්පාදනය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කඳුකරෙය් ෙත් තිබුණාට වැඩක් නැහැ, දළු 
හැදුණාට වැඩක් නැහැ, ඒවා කඩන්න ශමිකයා මැදිහත් වන්ෙන් 
නැත්නම්. ඒ ශමිකයා තමයි ඒ දළු ටික කඩන්න මැදිහත් වන්ෙන්. 
නමුත් අද ඒ ශමිකයාෙග් ජීවිතය ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා 
ඒ ශමිකයාට ඒ වත්ෙතන් සාධාරණ ආදායමක් ලැබිය යුතුව 
තිෙබනවා. ෙමොන තරම් ෙත් වතු තිබුණත් වැඩක් නැහැ වතුකරෙය් 
පුරවැසියා  ශමෙයන් දායක වුෙණ් නැත්නම්.  ෙමොන තරම් ෙත් 
වතු තිබුණත්, ෙමොන තරම් දළු හැදුණත් වැඩක් නැහැ,   වතු 
ෙසේවෙය් වැඩ කරන එක්ෙකනා ඒ දල්ල කඩන්ෙන් නැත්නම්. ඒ 
නිසා ඔවුන් ෙම් ආර්ථිකයට සපයන දායකත්වය අනුව ඔවුන්ට 
ජීවිතයක් ඉල්ලා හිටින්න සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා.  

හැබැයි, අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔවුන්ෙග් 
ෛදනික වැටුප රුපියල් 450යි. පැමිණීෙම් දීමනාව රුපියල් 140යි. 
මිල මත දීමනාව රුපියල් 30යි. ඒ ඔක්ෙකෝම රුපියල් 620යි. මට 
කියන්න, වතුකරෙය් වැඩ කරන ලක්ෂ ෙදකකට ආසන්න 
ශමිකයන්ෙගන් කී ෙදෙනක් ෙම් රුපියල් 620ම  අරෙගන 
තිෙබනවාද, ඒ ෙමොන මාසෙය්ද කියලා?  පතිශතයක් හැටියට 
ගත්තාම ඉතා කුඩා පිරිසකට තමයි ෙම් සම්පූර්ණ මුදල් පමාණය 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ ෙමොකද? මිල මත දීමනාව ෙකොළඹ ෙවන්ෙද්සිෙය් 
ෙත් විකිෙණන ආකාරය අනුව තමයි තීරණය වන්ෙන්. දැන් ඒ මිල 
ෙහොඳටම පහළ වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා රුපියල් 30ක් ෙදනවා  
තියා, ෙමෙහම ගිෙයොත් තව රුපියල් 30ක් කපන්නත් ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් ඒ රුපියල් 30 හම්බ වන්ෙන් නැහැ.  

ඊළඟට පැමිණීෙම් දීමනාව බලන්න. ඒක ගන්න නම්  වැඩ 
කරන දිනවලින් සියයට 75ක්වත් පැමිණිය යුතුයි. නමුත්, ඒ 
පැමිණීෙම් දීමනාව සමහර ෙවලාවට season එෙක්දී ලැෙබනවා. 
හැබැයි, off-season එෙක්දී ලැෙබන්ෙන් නැහැ. "ෙම් හැම 
ෙකෙනකුටම රුපියල් 620ක වැටුපක් ලැ ෙබනවා, දින 25ක් වැඩ 
කළාම වැටුප ෙමච්චරයි" කියලා ෙබොෙහෝ අය ගණනය කරනවා 
මා දැක්කා. ඒක වැරැදියි. රුපියල් 620ම ලැෙබන්ෙන් කාටද? 
ඉතාම ෙසොච්චම් කණ්ඩායමකට පමණයි ඒ මුදල ලැෙබන්ෙන්. 
විශාල පිරිසකට ඒක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෛදනිකව 
ලැෙබන රුපියල් 450කින් ඔවුන් ජීවත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
කල්පනා කර බලන්න. ඔබෙග් ජීවිතයත් එක්ක සංසන්දනය කර 
බලන්න. රුපියල් 450කින් ඔබෙග් ජීවිතය ගත කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ෙග් සියලුෙදයම ෙම් ෙසොච්චම් මුදලින් 
කරගන්න පුළුවන්ද? ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම්, අනිකුත් 
අවශ තා කියන සියල්ල සම්පූර්ණ කර ගන්න වන්ෙන් රුපියල් 
450කින් නම්, ඔවුන් මිනිසුන්ද? 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔවුන් මිනිසුන්ෙග් 
මට්ටෙම් ෙනොෙවයි තබා තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  එම 
පළාත්වල ළමා ශමිකයන්ෙග් සංඛ ාව විශාල ෙලස වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. අද  සියයට හතළිස්නවයකට ආසන්න 
පමාණයක් ඉන්ෙන් වතුකරෙයන් ආපු ළමා ශමිකයන්.  ඒ අයෙග් 
අධ ාපන මට්ටමට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ඉල්ලන්ෙන් එක 
ෙදයයි. ෙම් අයෙග් ආදායම් මාර්ග ස්ථාවර කරන්ෙන් නැතිව ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිත ඉස්සරහට ගන්න බැහැ. අපිට ලස්සන වැකි 
ලියන්න පුළුවන්. "වතුකරෙය් ජනතාවට ෙහොඳ අනාගතයක්, 
වතුකරෙය් ජනතාවට බැබෙළන ෙහටක්" කියලා ලස්සන වැකි 
ලියන්න අපට පුළුවන්. ඒ ෙමොන වැකි ලිව්වත් වැඩක් නැහැ, ඒ 
ජීවිතවල ආදායම් මාර්ගය වැඩි කරන්න තීරණය ෙනොකර.  ඒ 

සඳහා ගන්න තීරණය කුමක්ද කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි. 

ෙම් මිනිස්සු වතු සමාගම්වලට අයිති මිනිස්සු ෙනොෙවයි. ෙම් 
මිනිස්සු රෙට් මිනිස්සු. හැබැයි, අද ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? 
ආණ්ඩුව පැත්තක ඉන්නවා, වතු සමාගම් වෘත්තීය සමිති එක්ක 
එකතු ෙවලා ඒ මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය තීරණය කරනවා. ඒ මිනිස්සු 
වතු සමාගම්වලට විකුණපු මිනිස්සුද? ඒ මිනිස්සු ෙවනුෙවන් 
ආණ්ඩුවට කාර්යභාරයක් නැද්ද?  ෙම් රෙට් යම් පුරවැසියකුෙග් 
ෛදනික වැටුප රුපියල් 450 නම් ඒක සාධාරණයි කියලා ආණ්ඩුව 
පිළිගන්නවාද? ඒක සාධාරණ නැහැ. ඒක සාධාරණ නැති බව 
ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා නම් වතු සමාගම්කාරයන්ට අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතය දීලා තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  අපි පිළිගන්නවා, 

ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා ෙම් රුපියල් 450 ෙහොඳටම මදි කියලා. අපි 
ඒක වතු සම්ගම්වලට පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා. මම වතු 
සමාගම්වලට ෙපෞද්ගලිකව සහ පසිද්ධිෙය් කියලා තිෙබනවා,  
අඩුම ගණෙන් රුපියල් 750ක්, 1,000ක්වත් ෙගවන්න ඕනෑය 
කියලා දවසකට. එතෙකොට සමාගම්වලින් කියනවා, ෙගවන්න 
බැහැ කියලා. මා සමාගම්වලට පසිද්ධිෙය් කියලා තිෙබනවා 
ෙගවන්න බැරි නම් වතු ටික - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආපහු ෙදන්න  කියන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
-ෙගවන්න බැරි නම් වතු ටික ආපසු ෙදන්න කියලා. සමහර 

වතු සමාගම්වලට ෙහක්ෙටයාර් විසිදහසක් තිෙබනවා. ෙම් 
විසිදහසක පමාණය වැඩියි; they cannot manage.  Agency 
House කාලෙය්ත්, සුද්දාෙග් කාලෙය්ත් අක්කර 5,000යි තිබුෙණ්. 
ෙම් වතු  බදු ගන්න කැමැති කට්ටිය ඉන්නවා.     

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. මා කියන්ෙන්ත් අපි ෙම්ක කරන්න ඕනෑ කියන 

එකයි. ෙම් මිනිස්සු අයිති වතු සමාගම්වලට ෙනොෙවයි. ෙම් වතුත් 
ආණ්ඩුෙව්, ඒ ජනතාවත් ෙම් රෙට් ජනතාව. නමුත්, ෙකොෙහේවත් 
ඉන්න සමාගම්කාරයන් ටිකක් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතය තීරණය 
කරනවා.  ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතය තීරණය කරන්න සමාගම්වලට 
ඉඩ ලබා දිය යුතු නැහැ. ආණ්ඩුවක් හැටියට පතිපත්තිමය 
තීරණයක් ගත යුතුව තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ තීරණය ගන්නවා 
නම්  අපත් කැමැතියි.  පතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න. ෙම් අයෙග් 
ආදායම් මාර්ගය වැඩි කිරීම තමයි පළමුවැනි සාධකය. ඒ පිළිබඳ 
සැලකිල්ලට ලක් කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ඊළඟට ඔවුන්ෙග් නිවාස පශ්නය තිෙබනවා. දැන් නම් ටිකක් 
ෙම් පශ්නය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මා කියන්ෙන්, ඒ පතිපත්තිය 
ගැනයි.  

අපි දන්නවා, ඒ මිනිස්සු ජීවත් වන්ෙන් ලැයිම් කාමරවල බව. 
ලැයිම් කාමර ය අයිති වතු සමාගමට. සාමාන ෙයන් එතෙකොට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපට හිෙතනවා අයිතිකාරයාෙග් ෙගදර කුලියට ඉන්නවා කියලා. 
නමුත් එෙහම ෙනොෙවයිෙන්.  කවුරු හරි ෙකෙනක් ෙගයක් 
කුලියට අරෙගන ඉන්නවා නම්,  එයාට ෙවනත් ඕනෑම රැකියාවක් 
කිරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් මිනිස්සු ඒ නිවාසවල 
කුලියට ඉන්නවා ෙනොෙවයි. ෙම් අය ඒ ෙගදර ඉන්න එක 
ෙවනුෙවන් ඇති කරෙගන තිෙබන බැඳීම තමයි, ලාෙභට ශමය 
ලබා ෙදන එක. "මට උඹ ෙග් ෙදන නිසා,  මම උඹට අඩු කුලියට 
වැඩ කරනවා." ඒකෙන් ෙම් බැඳීම.  ''අඩු කුලියට වැඩ කරන්ෙන් 
නැති නම් උඹ ලැයිම් කාමරෙයන් යන්න ඕනෑ.''  පසු ගිය කාලෙය් 
අරගළ කරලා යම් පමාණයකට ෙම් කියන තත්ත්වය අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, දැන් රත්නපුරෙය්  ආපසු පටන් අරෙගන 
තිෙබනවා. රත්නපුරෙය් නැවත කියන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා,  
ඒ වත්ෙත් වැඩ කරන්ෙන් නැති නම් එයාට ඒ කාමරෙය් ඉන්න 
බැහැ කියලා.  කහවත්ෙත් දැන් ෙම් පශ්නය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 
රත්නපුරෙය් වතුවලත් ෙම් පශ්නය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද 
ෙම් කියන්ෙන්? එතෙකොට ෙමොකක්ද ඒ මිනිසුන්ට ෙවන්ෙන්?  ඒ 
ෙසේවකයාට  වත්ෙතන් ලැයිම් කාමරයක් ෙදන එකට ඇති කර 
ගන්න බැඳීම ෙමොකක්ද?  "උඹ අපට ලැයිම් කාමරයක් ෙදනවා,  
අපි උඹට අඩු කුලියට ශමය විකුණනවා" කියන එකයි. ෙමොකක්ද 
ඒ බැඳීම?  එෙහම බැඳීමක් සාධාරණ ද?  ඒ නිසා නිවහනයි, 
ශමයයි සම්බන්ධ කර ගන්න බැහැ. ඔවුන්ට නිශ්චිත වැටුපක් 
ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි,  සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි  "අපි උඹට 
කාමරය ෙදනවා.  උඹ අපට අඩු කලියට ශමය දීපන්" කියන එක.  
සාධාරණද ෙම්ක?  නුතන වහල් ෙසේවය ෙනොෙවයිද ෙම්?   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධ 
වාර්තාවකට මා අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ෙම්ක 2015 
අමාත ාංශෙයන් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක්. ෙම් වාර්තාවට අනුව, 
තනි නිවාස තිෙබනවා, 32,614ක්. ද්විත්ව නිවාස තිෙබනවා, 
27,662ත්. තනි ලැයිම් කාමර තිෙබනවා 71,653ක්. තට්ටු ලැයිම් 
කාමර තිෙබනවා, 1,338ක්. තාවකාලික නිවාස තිෙබනවා, 
14,316ක්. ඔක්ෙකෝම ගත්ෙතොත් නිවාස 1,66,083ක් තිෙබනවා. ඒ 
නිවාසවලින්- 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
තට්ටු නිවාස කීයද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තට්ටු ලැයිම් කාමර 1,338යි. තට්ටු නිවාස ෙනොෙවයි. 

එතෙකොට 1,60,000ක් තවමත් පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන් ලැයිම් 
කාමරවල. 1948න් පස්ෙසේ, සුද්දා ගිහිල්ලාත් දැන් අවුරදු 68කට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. 

අශ්වයන් පිට නැඟිලා ගිහිල්ලා නිදහස් සමරු උත්සව 
සමරනවා, මා දැක්කා. ඒ ඔක්ෙකෝම සමරනවා. හැබැයි,   
160,000ක් පමණ වූ වතුකරෙය් ජනතාව තවමත් ලැයිම් කාමරවල 
ජීවත් ෙවනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම වාර්තාව අනුව බැලුෙවොත්   
83,962ක ජනතාවට ලැයිම් කාමරයක්වත් නැහැ. එතෙකොට ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ  ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඒ ෙගොල්ෙලෝ ජීවත් ෙවන 
තැනක්වත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉන්ෙන් අෙනක් අයෙග් 
ෙගවල්වල. ඒකයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ලැයිම් කාමරවල 
160,000ක් ජීවත් ෙවනවා නම්,  පවුල් 83,962කට කිසිදු නිවහනක් 
නැහැ.   

පවුලක ජීවත්වීෙම් පධාන සාධකය නිවස. තිෙබන නිවාස 
ගැනත් අපි දන්නවා. ලැයිම් කාමර කියන්ෙනත් නිවාස ෙනොෙවයි 
ෙන්. අඩි 12x 10 කාමරයක් ෙදනවා. ඒ කාමරය අසේසේ ෙමොනවාද 
තිෙබන්ෙන්? අපි ඉෙගන ගන්නවා, නිවසක වාතාශය තිෙබන්න 
ඕනෑ; වැසිකිළි තිෙබන්න ඕනෑ; දරුවන්ට ෙවනම ඉන්න ඕනෑ; 
පවුල් සබඳතා තිෙබන්න ඕනෑ; සමාජ ජීවිතයක් තිෙබන්න ඕනෑ; 
අම්මා,තාත්තාට ජීවිතයක් තිෙබනවා; දරුවන්ට ජීවතයක් 
තිෙබනවා කියලා. ෙකොෙහේද එෙහම ජීවිතයක් තිෙබන්ෙන්? ඒක 
සාධාරණද? ඒ අය මිනිස්සු ෙනොෙවයිද? ඒ නිසාම ෙම් නිවාස 
පශ්නයට වැඩි අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මීට කලින් අෙප් කඳුරට ජනතා ෙපරමුෙණ් නායකතුමා හිටපු 
ෙවලාෙව් එතුමා තීරණයක් ගත්තා, "ඉඩම් කැබැල්ලක් 
ෙදනවා;භාණ්ඩ ෙදනවා; ෙගවල් හදා ගන්න." කියලා. ෙම් අයට 
ෙගවල් හදා ගන්න සල්ලි ඉතුරු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රුපියල් 
450යි  වැටුප ගන්ෙන්. ෙගයක් හදා ගන්න තමන්ට මුදලක් ඉතුරු 
කර ගන්න ආදායම් මාර්ගයක් තිෙබන්න ඕනෑ. තමන්ට ලැෙබන 
ආදායම ආහාර ටික ලබා ගන්නවත් පමාණවත් නැත්නම්, එය 
තමන්ෙග් ජීවිතය ගත කර ගන්නවත් පමාණවත් නැත්නම් ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ ෙකොෙහොමද ෙගයක් හදා ගන්න ෙම් රුපියල් 450න් 
සල්ලි ඉතුරු කර ගන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට 
අනිවාර්යෙයන්ම රජය ෙහෝ ඒ සමාගම් ඒකාබද්ධව නිවාස 
ෙගොඩනඟා  දිය යුතුයි. ඒකයි පතිපත්තිය ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොකද,  
සාමාන  රාජ  ෙසේවකෙයකුට නම් අපිට පුළුවන් කියන්න,  " අපි 
අඩු ෙපොලියට ඕෙගොල්ලන්ට බැංකු ණයක් ෙදන්නම්, ඕෙගොල්ලන් 
බැංකු ණය අරෙගන ෙගයක් හදාගන්න" කියලා.   

කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ෙගොවිෙයකුට නම් අපිට 
පුළුවන් කියන්න, "ඕෙගොල්ලන්ට අපි  නිවාස ෙයෝජනා කමයකින් 
නිවාස ෙදන්නම්, ඕෙගොල්ලන් කන්නෙයන් කන්නයට මුදලක් 
ෙගවන්න" කියලා. හැබැයි, ෙම් වතුකම්කරුවන් එෙහම මුදල් 
ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්ෙගොල්ලන්ට බැංකු වාරිකයක් 
ෙගවන්න සල්ලි තිෙබනවාද? ෙමොනවාද ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන 
සල්ලි? රුපියල් 450න් ජීවිතය ගත කර ගන්නත් බැරි නම්, ඒ 
අයට ඉතිරි කර ගන්න ධනයක් නැහැ. නිවාසයක් හදා ගැනීමට 
ඉතුරු කර ගන්න ධනයක් ෙහෝ නිවාස ණයක් අරෙගන එහි  
වාරික ෙගවන්න ඔවුන්ට ධනයක් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙයන්ම  
රජය සහ සමාගම් ඒකාබද්ධව නිවාස ෙයෝජනා කමයක් හදලා, ඒ 
නිවාස ෙයෝජනා කමය ඇතුෙළේ ඔවුන් පදිංචි කළ  යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ කාරණය සැලකිය යුතු, අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
පශ්නයක් හැටියට මතු ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට,  අධ ාපනය පිළිබඳවත් මා  ඔබතුමාෙග් අවධානයට  
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි,  ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 
ෙමොකද, ඔවුන් ෙම් ජීවිතෙයන් උඩට ෙගන එන්න නම් ඊළඟට 
ඔවුන්ෙග් අධ ාපනය ගැනත්  අපි  කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අධ ාපනෙය් යම් අවස්ථා දුන්ෙනොත් ඔවුන්ව ඒ ලැයිම් 
කාමරෙයන් එළියට ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. හැබැයි, අදත් 
ලැයිම් කාමරෙයන් එළියට ආපු අවස්ථා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි.   

අද එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙකොළඹ 
ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙගදරකට උයන්න ෙකෙනක් නැති වුෙණොත්, 
“වත්ෙත් ෙකල්ෙලක් නැද්ද?” කියලා අහනවා. ෙහෝටලයක ෙත් 
හදන්න ෙකෙනක් නැති වුෙණොත්, “වත්ෙත් ෙකොල්ෙලක් නැද්ද?” 
කියලා අහනවා. ඔන්න ලැයිම් කාමරෙයන් එළියට ඇවිල්ලා 
තිෙබන ආකාරය! ඒක සාධාරණද? ඔවුන් වත්ෙතන් එළියට 
ආවාට, ඔවුන් වත්ෙතන් එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්  සාධාරණ 
ජීවිතයක් සඳහා වූ රැකියාවක්  ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි. ෙබොෙහෝ අය 
වත්ෙතන් එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙගවල්වල 
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බැළෙමෙහවරකම් කරන්නයි. අපි දන්නවා ෙගොඩක් ෙගවල්වල  
ෙමෙහකාර ෙසේවයට තමයි ෙම් කාන්තාවන් වත්ෙතන් එළියට 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. සාමාන ෙයන්  ෙකොළඹ ෙගොඩක් පෙද්ශවල 
අද තිෙබන සාකච්ඡාවක් තමයි  ෙගදර වැඩ කරන්න ෙකෙනක් 
නැත්නම් වත්ත පැත්ෙත් අඳුරන ෙකෙනක් නැද්ද කියන කාරණය. 
ෙම්කයි සාකච්ඡාව. ඔවුන් සිටින්ෙන් අෙප් බැළෙමෙහවර කම් 
කරන්නද?  

ඔවුන් එෙහම ජන ෙකොට්ඨාසයක්ද? අපට ෙහෝටලෙය් ෙත් 
හදන්න ෙකෙනක් නැත්නම්, ෙහෝටලෙය් පිඟන් ෙහෝදන්න 
ෙකෙනක් නැත්නම්, පිටෙකොටුෙව් කඩවල බඩු කිරන්න ෙකෙනක් 
නැත්නම්, වැසිකිළි සුද්ද කරන්න ෙකෙනක් නැත්නම්, මුට්ට 
එෙහට ෙමෙහට පටවන්න ෙකෙනක් නැත්නම් ඒ සඳහා ෙතෝරා 
ගන්ෙන් වතුකරෙය් ජනතාවයි.  ඒක සාධාරණද? ඔවුනුත් අෙප් 
මිනිස්සු.  මිනිසුන් හැටියට ඔවුන්ට ගරුත්වයක් සහිත වෘත්තීමය 
රැකියාවක් ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔවුන් වතුකරෙයන් එළියට 
ෙගෙනන්න ඕනෑ. වතුකරෙයන් එළියට ෙග්න්න නම් ඔවුන්ට 
සාධාරණ අධ ාපනයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අද ඔවුන් වතුකරෙයන් 
එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් නුසුදුසු, වටිනාකමක් 
ෙනොමැති රැකියාවන්වලටයි.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, අධ ාපන ෙපොදු සහතික පත 
සාමාන  ෙපළ විභාගෙයන් විෂයයන් 6ට වඩා සමත් වන්ෙන් 
සියයට 29යි. ඒ කියන්ෙන් තුෙනන් එකයි. සාමාන  ෙපළ 
විභාගෙයන් සියයට 29යි, ඒ කියන්ෙන් තුෙනන් එකයි වැඩ හය 
පාස් වන්ෙන්. අවුරුද්දකට සිසුන්ෙගන් 5,000ක් 6,000ක් කිසිදු 
පුහුණුවකින් ෙතොරව රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළට ඔෙහේ එනවා. කිසි 
පුහුණුවක් නැහැ; අධ ාපනයක් නැහැ. ඔෙහේ රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ඒ දරුවන් පැමිෙණනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම සාමාන  
ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින අයෙගන් සියයට 64ක් ගණිතය 
අසමත් ෙවනවා.  සියයට 74ක් ඉංගීසි අසමත් ෙවනවා. සියයට 
67ක් විද ාව අසමත් ෙවනවා. සියයට 34ක් ෙදමළ භාෂාව අසමත් 
ෙවනවා. ෙමොකක්ද ඒ දරුවන්ෙග් අනාගතය? ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, සියයට 64ක් ගණිතය, සියයට 74ක් ඉංගීසි, 
සියයට 67ක් විද ාව, සියයට 34ක් ඔවුන්ෙග් මව් බස වන ෙදමළ 
භාෂාව අසමත් ෙවනවා. ෙම් කමය සාධාරණද? තමන්ෙග් මව් 
භාෂාවත් සියයට 34ක් අසමත් වන අධ ාපනයක් ඔවුන්ට ලැබිලා 
තිෙබනවා. වතු පාසල් ආණ්ඩුවට පවරා ගත්ෙත් 1980දීයි. වතු 
පාසල් පමණක් 835ක් තිෙබනවා. ඒ වතු පාසල්  කාණ්ඩවලට 
ෙබදලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ වතු පාසල් කාණ්ඩවලට ෙබදුවාම 
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් එක අවුරුද්දකට විශ්වවිද ාල සඳහා  ළමුන්  28,900ක් 
පමණ ගන්නවා. අවුරුද්දකට විශ්වවිද ාලවලට ළමුන් 28,900ක් 
ගන්නෙකොට, එයින් වතු ක්ෙෂේතය නිෙයෝජනය කරමින් 
පැමිෙණන්ෙන් ළමුන් 120ත්, 150කටත් ආසන්න පමණයක්. 
එතෙකොට අෙනක් අයෙග් ජීවිතවලට  සිදු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ 
පමාණෙයනුත් විද ා විෂයයන් සඳහා විශ්වවිද ාලවලට 
ඇතුළත්ෙවලා සිටින්ෙන් 20කටත් වඩා අඩු පමාණයක්. අනික් අය 
කලා ෙහෝ වාණිජ විෂයන් සඳහා තමයි විශ්වවිද ාලවලට ඇවිල්ලා  
තිෙබන්ෙන්.  ෙමෙලස විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් වන අය පිළිබඳව 
සමීක්ෂණයක් කළා, ගරු සභානායකතුමා. ඒ සමීක්ෂණය අනුව 
විශ්වවිද ාලවලට යන අයෙගනුත් සියයට 65ක් ලැයිම් කාමරවල 
ජීවත් වුණු අය ෙනොෙවයි, එතැනින් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්න අයයි. 
ඒෙගොල්ලන් වතු ක්ෙෂේතෙය් අය ෙලස සලකනවා. හැබැයි, ඔවුන් 
වතු ක්ෙෂේතෙය් ජනතාව ෙලස සැලකුවාට ලැයිම් කාමරවල ජීවත් 
වන දරුවන් ෙනොෙවයි. අද විශ්වවිද ාලවලට දරුවන් 120ක් ගියත්, 

ඒ දරුවන් 120 ෙදනාෙගන් සියයට 65ක්ම ඇත්ත වත්තත් එක්ක 
බැඳුණු දරුවන් ෙනො ෙවයි. ඒ නිසා ඔවුන්ට අධ ාපනික වශෙයන් 
සාධාරණ ගැටලු මතුෙවලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් නුවරඑළිෙය් ගණිතය සහ විද ාව හැදෑරීම සඳහා 
ඉස්ෙකෝල කීයද තිෙබන්ෙන්? 

ගරු සභානායකතුමනි, මුළු දිස්තික්කයටම ඉස්ෙකෝල තුනක් 
පමණයි තිෙබන්ෙන් කියලා ඔබතුමා දන්නවා.   රත්නපුරයට අපි 
ගියාම හැමදාම   ෙම් කාරණා ගැන දරුවන් අපට කියනවා. ඒ 
දරුවන් සාමාන  ෙපළ විභාගය ෙහොඳට පාස් ෙවනවා. හැබැයි, 
ෙදමළ භාෂාෙවන් විද ා, ගණිත  විෂයයන් හදාරන්න රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් එකදු පාසලක්වත් නැහැ. ෙමොකක්ද, ෙම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒෙගොල්ලන් ෙදමළ භාෂාව ඉෙගනෙගන ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා නම්, ඒ පාසල්වල ගණිත, විද ා පාඨමාලා ආරම්භ 
කරන්න බැරි නම්, අඩුම තරමින් ඊට ආසන්න ෙවනත් පාසලක 
උසස් ෙපළටවත් ගණිත, විද ා විෂයන් ෙදමළ භාෂාෙවන් 
හදාරන්න පටන් ගන්න බැරි ඇයි? එතෙකොට ඒ දරුවන් ඒ 
පාසල්වලට එනවා ෙන්. ෙම්ක සාධාරණද? තමන්ෙග් භාෂාව 
ෙදමළ වීම ෙහේතු ෙකොටෙගන යාපනෙය් දරුවන්ට ගණිත විෂයය 
හදාරන්න බැරි නම්, තමන්ෙග් භාෂාව ෙදමළ වීම ෙහේතු 
ෙකොටෙගන රත්නපුරෙය් දරුෙවකුට විද ා විෂයන් හදාරන්න බැරි 
නම් එය සාධාරණද? පාසල් විසින් ඒ දරුවන් පහළට ඇද දමා 
තිෙබනවා.  

ඔවුන් අධ ාපනික වශෙයන් අතිශය අසාධාරණ ගැටලුවකට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඔ වුන්ෙග් ජීවිතය ෙමතැනින් ඉහළට ෙගන 
යන්න නම්,  ඊළඟට  අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ 
අධ ාපනය පිළිබඳවයි.  ඒ නිසා අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන්  මතු වී 
තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ෙසෞඛ  
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව  ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන 
 ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පසු ගිය දා  ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක් මා 
ළඟ තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව අනුව නාගරික පෙද්ශෙය් ජීවත් වන 
පවුලකට මාසයකට අවශ  වන්ෙන් පාන් පිටි කිෙලෝගෑම් 1.7යි. 
නාගරික පෙද්ශෙය් පුරවැසිෙයක් මාසයකට පරිෙභෝජනය කරලා 
තිෙබන්ෙන් පාන් පිටි කිෙලෝගෑම් 1.7යි.  ගාමීය පෙද්ශවල 
පුරවැසිෙයක් මාසයකට පරිෙභෝජනය කරලා තිෙබන්ෙන් පාන් පිටි 
කිෙලෝගෑම් 1.8යි. වතුකරෙය් ජීවත් වන පුරවැසිෙයක් මාසයකට 
පාන් පිටි කිෙලෝගෑම් 12ක් පරිෙභෝජනය කරලා තිෙබනවා.  එය 
සාමාන  පෙද්ශයක ජනතාව පාවිච්චි කරනවා වාෙග් අට 
ගුණයකට වඩා වැඩි පමාණයක්. ඔවුන්ෙග් පධාන ආහාරය බවට 
පත් වී තිෙබන්ෙන් පාන් පිටිවලින් හදන ෙපොල් නැති ෙරොටියයි. 
ෙම්ක ෙන් සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙපොල් නැති ෙරොටිය සහ ලුණු මිරිස තමයි ඔවුන්ෙග් ජීවිතය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා වතුකරෙය් ජීවත් වන ජනතාවෙගන් 
විශාල පමාණයක් ගැස්ටයිටිස්  වැනි දරුණු ෙරෝගාබාධවලින් 
ෙපෙළනවා. ඔවුන්ට ජීවිතයක් නැහැ. ඔවුන් ෙරොටිය කනවා; බුලත් 
විට කනවා ; ජීවිතය ගත ෙවනවා. ෙම්කද, ජීවිතය කියන්ෙන්? 
ෙරොටියත්, බුලත් විටත් එක්ක ගැ ට ගැහුණු ජීවිතයක් ඔවුන්ට 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට ෙසෞඛ  සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා 
ෙහොඳ ආහාර  ෙව්ලක් ෙනොමැතිකම පධාන බාධාවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජනෙල්ඛන හා 
සංඛ ාෙල්ඛන  ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරපු ඒ වාර්තාව 
අනුව ඉපෙදන දරුවන්ෙගන් සියයට 36ක් ඉපෙදන්ෙන් අඩු බර 
දරුවන් වශෙයනුයි. ඔවුන්ට උපෙත්දී පවත්වා ගත යුතු නියමිත බර 
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පමාණය නැහැ. ඉපෙදනෙකොට නියමිත බර පමාණය නැත්නම් ඒ 
දරුවන් හැෙදනෙකොට ෙකොෙහොමත් නියමිත බර පමාණය නැහැ. 
ෙම්ක ෙන් සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. වතුකරෙය් ඉපෙදන 
දරුවන්ෙගන් සියයට 36කට අවශ  වන නියමිත බර පමාණය 
නැහැ. නමුත් නගරෙය් පවතින තත්ත්වය ෙකෙසේද? ආහාර පශ්නය 
නිසා ෙනොෙවයි, ෙවනත් ෙරෝගාබාධයක් ෙහේතු  ෙකොටෙගන 
නගරෙය් බර අඩු දරු ෙවක් ඉපදුෙණොත්,  ඒ දරුවා ෙදොස්තර  
මහත්තුරුන් ළඟට  ෙගනි යනවා; ඒ දරුවන්ට ගත යුතු ආහාර ෙව්ල 
නම් කරනවා; විටමින් වර්ග නම් කරනවා. නගරෙය් දරුෙවක් බර 
අඩු දරු ෙවක් ෙලස ඉපදුෙණොත් බරපතළ පශ්නයක් හැටියට තමයි 
සලකන්ෙන්. හැබැයි, වතුකරෙය් දරුවන්ෙගන් සියයට 36ක් අඩු 
බර දරුවන් ෙලස   ඉපෙදනවා.  

ඒ දරුවන්ට උපෙත්දී පවත්වා ගත යුතු නියමිත බර පමාණය 
නැහැ.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  දරුවන් කුරුවීම ගත්ෙතොත් පසු ගිය 
කාලෙය් එම පතිශතය සියයට 40ක්ව තිබුණා. අද කුරුවීෙම් 
පතිශතය සියයට 25යි. දරුවන්ෙගන් සියයට 25කට වයසට 
සරිලන උසක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා දරුවන්ෙගන් සියයට 
25ක් වාෙග් පමාණයකට  කුරුවීෙම් බරපතළ ෙරෝගයක් පැතිරිලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වයස අවුරුදු පහට අඩු දරුවන්ෙගන් සියයට 
25ක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. ඔවුන්ට හරිහමන් ආහාර 
ෙව්ලක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඈත වතුකරෙය් ජීවත්වන ජනතාවෙග් 
ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා බලන්න. ෙලොකු ඔළු ෙගඩියක් තිෙබන, තඩි 
බඩ ෙගඩියක් තිෙබන, කිරලාෙග් වාෙග් කකුල් ෙදකක් තිෙබන 
දරුවන් ඉන්නවා. ඒ දරුවන් ෙම් රෙට් දරු වන් ෙනොෙවයිද? ඔවුන් 
ෙම් රෙට් අනාගතය බාර ගන්න ඉන්නා දරුවන්  ෙනොෙවයිද? ඒ 
දරුවන් අපට අයිති නැති දරුවන්ද?  

ෙම්, රටට අයිති නැති දරුවන්ද? ඒ දරුවන්ෙගන් සියයට 25ක් 
අධි මන්දෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළනවා. වතුකරෙය් දරුවන් හතර 
ෙදෙනක් ගත්ෙතොත්, එයින් එක දරුෙවක් අධි මන්දෙපෝෂණෙයන් 
ෙපෙළනවා. ඒ කියන්ෙන් වයසට අනුව හැදිලා නැහැ. වයසට 
අනුව බර නැහැ. දුවන්ෙන් නැහැ. ෙමොළය වර්ධනය ෙවලා නැහැ. 
ෙහෝන්දු මාන්දු ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග් දරුවන් ඉන්නවා. 
ෙමෙහම දරුවන් එක්ක රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්ද? ඒ 
නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් මතු ෙවලා තිෙබන ෙම් 
ගැටලුව පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහොර සහතික තිෙබන 
ෙහොර ෛවද වරුන්ට ෙබෙහත් නියම කරන්න බැහැ කියලා 
නිතරම කියනවා. හැබැයි වතුකරෙය් ජනතාවට ෙබෙහත් ෙදනවා 
ෙන්, pharmacistsලා. Pharmacy course එකක් විතරයි කරන්න 
ඕනෑ. Pharmacy course එකක් කරපු හැටිෙය් ඒ අයව EMA 
හැටියට register කරනවා. Register කළාට පස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන් 
ෙබෙහත් ෙදනවා. ෙමෙහේ චකෙල්ඛ නිකුත් කරනවා, ෙහොර 
ෛවද වරුන් ඉන්නවා, ෙහොර ෛවද වරුන්ෙගන් ෙබෙහත් 
ගන්න එපා, කඩා පනිනවා, පරීක්ෂණ කරන ආයතන තිෙබනවා, 
ෙලෙඩකුට ෙබෙහත් ෙදන්න නම් විධිමත් ෛවද  සහතිකයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි වතුකරෙය් ජනතාවට pharmacist 
ෙබෙහත් ෙදනවා ෙන්. ඒ ගැන කියන ෙකොට කියනවා, "ෙපොඩි 
ෙලඩවලට" කියලා. ෙලෙඩ් ෙපොඩිද නැද්ද කියලා දන්නවාද, 
ෙරෝගියා? බෙඩ් කැක්කුමක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් බෙඩ් 
කැක්කුෙමන් ෙපන්වන්ෙන් ෙවන ෙලඩක් ෙවන්න පුළුවන්. 
ඔළුෙව් කැක්කුෙමන් ෙපන්වන්ෙන් ෙවන ෙලඩක් ෙවන්න 
පුළුවන්. බැලු බැල්මට බඩ තමයි රිෙදන්ෙන්. හැබැයි ෙවන 
operation එකක් තමයි කරන්න ෙවන්ෙන්.  

ෙම් අය කියනවා, "නැහැ, ෙම් අය ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් ෙපොඩි 
ෙලඩවලට ෙන්" කියලා. ෙපොඩි ෙලඩක් කියලා ෙකොෙහොමද, 

ෙරෝගියා හඳුනා ගන්ෙන්? ඉතින් pharmacist ළඟට ගිහිල්ලා 
ෙබෙහත් ගන්න ඕනෑ. Pharmacistට ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් කවුද? 
වත්ෙත් මැෙන්ජර්. වත්ෙත් මැෙන්ජර් එවන ෙබෙහත් ටික තමයි 
ෙපොවන්න ඕනෑ. ෙවන ෙපොවන්න ෙබෙහතක් නැහැ ෙන්. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ආණ්ඩුෙවන් ෙබෙහත් එවනවාද? කල්පනා කරලා 
බලන්න. ඉතින් ෙම් ෙමොකක්ද, ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් වහල්ලු හැටියට වතුවලට උකස් කරන ලද මිනිසුන් 
ෙම් ෙගොල්ලන්. අපි ඉතිහාසෙය් ෙරෝමෙය් වහල්ලු ගැන අහලා 
තිෙබනවා. ෙරෝමෙය් වහල්ලුන්ෙග් නූතන සංස්කෘතිය 
නිෙයෝජනය කරමින් තමයි අද ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව ජීවත් 
වන්ෙන්.  

ෙරෝහල් පිළිබඳව ඔවුන්ට මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය බලන්න. 
ආසන්නම ෙරෝහලට වතුවල ෙලඩ්ඩු ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙලොරිෙය් පටවලායි ෙගන යන්ෙන්. කැඩුණු පාරවල, ෙලොරිෙය් 
පටවලා ෙගන යනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 
ෙලෙඩක් ෙගන යනවා නම්, එක පැත්තකින් නාවලපිටිය 
ෙරෝහලට ෙගන යන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අෙනක් පැත්ෙතන් 
නුවරඑළිෙය් ෙරෝහලට ෙගන යන්න ඕනෑ. ඩයගම ෙරෝහල වැනි 
ෙරෝහල් ආණ්ඩුවට පවරා ගත්තාට ෙමොකක්ද, ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
සවස 5.00 ෙවනකල් විතරයි ඩයගම ෙරෝහෙල් ෙදොස්තර 
මහත්වරු ඉන්ෙන්. වතු ආශිත අෙනක් පෙද්ශවල ෙරෝහල්වලත් 
ෙදොස්තර මහත්වරු ඉන්ෙන් සවස 5.00 ෙවනකල් විතරයි. වතු 
කම්කරුවන් වැඩ ඇෙරන්ෙන් සවස 5.00ට. වැඩ ඇරිලා එන 
ෙකොට ෙදොස්තර මහත්මයාත් වැඩ ඇරිලා ගිහිල්ලා. ෙබෙහත් 
ගන්න තැනක් නැහැ. ෙසෞඛ  ෙසේවෙය් විශාල බිඳ වැටීමකට ඒ 
ජනතාව මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ  ගැටලු පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ.  

ඊළඟට, යටිතල පහසුකම්. වත්ෙත් ඉන්න අයට පාෙද්ශීය සභා 
ඡන්දය අයිතියි. වත්ෙත් ඉන්න ෙකනාට පාෙද්ශීය සභා ඡන්දෙය්දී 
ඡන්දය ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි පාෙද්ශීය සභාවට ගියාම 
කියනවා, වත්ෙත් පාර හදන්න අයිති නැහැ කියලා. ඒ ෙමොකක්ද, 
ඒ කථාෙව් ෙත්රුම? වත්ෙත් ජනතාවෙග් ඡන්දය ගන්නවා. හැබැයි 
බැරි ෙවලාවත් පාර කැඩිලා හදන්න කිව්ෙවොත් කියනවා, "නැහැ, 
ඒක වත්තට අයිති පාර. ඒක හදන්න අපට අයිති නැහැ." කියලා. 
එෙහම නම් වත්ෙත් ජනතාවෙග් ඡන්දය ගන්ෙන් ෙමොකටද? 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති ෙතෝරන ෙකොට වත්ෙත් ජනතාවෙගන් 
ඡන්දය ගන්නවා. හැබැයි සභාපති ෙතෝරලා ඉවර ෙවලා වත්ෙත් 
පාර හදන්න කියන ෙකොට කියනවා, "ඒක අයිති සමාගමට." 
කියලා. අන්න ඒ වාෙග් යටිතල පහසුකම්වල විශාල - 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු කාරණය මම පිළිගන්නවා. 

දැන් අපි ඒ පනතට සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 
පාෙද්ශීය සභාවලින් මුදල් ෙවන් කරලා වත්ත තුළත් වැඩ කරන්න 
පුළුවන් කියලා. අවුරුදු 27කට පස්ෙසේ පළමුවන වතාවට අපි ඒක 
කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙහොඳයි, ඒක ෙහොඳයි. දැන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 

ෙම්කයි. වත්ෙත් ජනතාවෙගන් ඡන්දය ගන්නවා. හැබැයි පාර 
අයිතියි කියනවා, පාෙද්ශීය සභාවට. පාරට සල්ලි ෙවන් කරන්ෙන් 
නැහැ, පාෙද්ශීය සභාෙවන්. [බාධා කිරීමක්] ෙදන්ෙන් නැහැ. 
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 
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පාෙද්ශීය සභාව ඒක කරන්ෙන් නැහැ. පාෙද්ශීය සභාෙවන් ඒක 
කෙළොත්  audit query එනවා, අයිති නැති පාරක් හැදුෙව් ඇයි 
කියලා විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අහනවා කියලා 
කියනවා. ඒ නිසා පාෙද්ශීය සභාව ඒවාට අත තියන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. අදත් යන්න බැහැ.  

 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
වතු සමාගෙමන් තමයි කරන්න ඕනෑ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. වතු සමාගෙමන් තමයි කරන්න ඕනෑ. වතු සමාගෙමන් 

කරන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකක්ද, කරන්න ඕනෑ? ෙම් වතු 
සමාගම්වලින් තමයි ෙම් ෙසේවකයන් මුළුමනින්ම පීඩාවට පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media) 
ගරු මන්තීතුමනි, පාෙද්ශීය සභා පනෙත් පශ්නයක් තිබුණා. 

ඇත්ෙතන්ම මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා ඔය වාෙග්ම 
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා 
ඒකට එකඟ වුණා. අපි ඒ සංෙශෝධනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙහොඳයි. මම ෙම් කියන්ෙන් තිෙබන පශ්නය ගැන ෙන්. 

සංෙශෝධනය තවම පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ ෙන්. ඒක 
ඉක්මනින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න. සාකච්ඡා, සංකල්ප 
තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩල සාකච්ඡා තිෙබනවා. පත්තරවල 
තිෙබනවා, කථාබහ තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැනට ඉදිරිපත් ෙවන්න 
ඕනෑ ෙන්. තවම නීතිය නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. 
දැන් නීතිය කියාත්මක කරන්න.  

ඊළඟ පශ්නය තමයි ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් සමාජ ජීවිතය ගැන 
පශ්නය. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මිනිසුන්ෙග් ජීවිතය 
කියලා කියන්ෙන් ආහාර පාන, නිවාස, ආදායම් මාර්ග, අධ ාපනය 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ෙග් සමාජ ගරුත්වයත් ඒකට අයිතියි. ඒක 
මිනිෙසකුට අවශ යි. සමානයින් ෙලස අපි ෙපනී සිටින්න ඕනෑ 
ඇඳුෙමන් පැළඳුෙමන්, භාෂාෙවන් පමණක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට 
සමාන ෙලස අයිතිවාසිකම් ලැෙබන සංස්කෘතියකුත් ඕනෑයි. අද 
අෙප් රෙට් ඔවුන්ව ෙතවැනි පන්තිෙය් පුරවැසියන් ෙලසයි 
සලකන්ෙන්. එවැනි සමාජ වටිනාකමක් තමයි නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඔවුන්ට වටිනා සමාජ ජීවිතයක් අපි ලබා 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න ඕනෑ. වතුකරෙය් ෙදමළ 
ජනතාවෙග් සංස්කෘතිය ෙගොඩ නැඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ෙග් 
නාට යක්, ඔවුන්ෙග් චිතපටයක්, ඔවුන්ෙග් ෙපොතක්, ඔවුන්ෙග් 
සාහිත  කෘතියක්, ඔවුන්ෙග් කාව  සංගහයක් - ඒක තමයි ජීවිතය. 
ඒක තමයි මිනිස් ශිෂ්ඨාචාරය. 

මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයක් උඩට එන්ෙන් ෙගොඩනැඟිලිවලින්, 
නිවාසවලින් විතරක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්ටම අනන  වූ සංස්කෘතියක් 
ෙගොඩනැඟීෙමනුයි. මම අහනවා, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 

සංස්කෘතිමය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අපි ෙයොමු කරලා තිෙබන අදහස 
ෙමොකක්ද කියලා? ඒ අයට සංස්කෘතික ජීවිතයක් ඕනෑ නැද්ද? මීට 
වඩා සමාජ තලයකට ඔවුන් ඔසවා තබන්න ඕනෑ නැද්ද? හැමදාම 
ඉහළ මිනිස්සුන්ෙග් පයට පෑෙගන දුහුවිල්ලක් බවට, තමන්ෙග් 
ෙගදර ෙමෙහවරකම් කරන මිනිස්සු බවට ෙම් මිනිස්සු පත් කර 
ගත යුතුද? ඒ නිසා ඔවුන්ට සාධාරණ සමාජ ජීවිතයක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. එය අධ ාපනෙයන්, නිවාසෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි. 
ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග්ම වූ සංස්කෘතික, සාහිත , ආධ ාත්මික 
ක්ෙෂේතයක් වර්ධනය කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
දැකලා නැහැ, වතුකරෙයන් බිහි ෙවච්ච චිතපටයක්. අපි දැකලා 
නැහැ, වතුකරෙයන් බිහි ෙවච්ච ෙටලි නාට යක්. අපි දැකලා 
නැහැ, වතුකරෙයන් බිහි ෙවච්ච කවි ෙපොතක්.  

අපි දැකලා නැහැ, වතුකරෙයන් බිහි ෙවච්ච නව කථාවක්. ඒක 
අවශ  නැද්ද? ඔවුන්ෙග්ම සාහිත යක් ෙපෝෂණය ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔවුන්ෙග්ම සංස්කෘතියක් ෙපෝෂණය ෙවන්න ඕනෑ. එතෙකොටයි 
ඔවුන්ටම හිමි ශිෂ්ටාචාරයක් ෙගොඩනැ ෙඟන්ෙන්. ඒ නිසා අද ඔවුන් 
මිනිස් දුහුවිලි බවට පත් කරපු, ඔවුන් මිනිසුන්ෙග් අතවැසියන් 
බවට පත් කරපු ජන ෙකොට්ඨාසයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ඔවුන්ට සාධාරණ සමාජ ජීවිතයක් ලබා දීම වගකීම් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඉතාමත්ම අවංකව, ෙම් ෙදමළ ජනතාවට 
අත්පත් වී තිෙබන ඉරණම පිළිබඳව මා මූලික වශෙයන්ම එම 
පළාත්වල ෙද්ශපාලකයන්ට ෙචෝදනාව එල්ල කරනවා.  

මා දන්ෙන් නැහැ, වර්තමාන ෙද්ශපාලකයන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. මා කියන්ෙන් ඉතිහාසෙය් සිටි ෙද්ශපාලකයන් පිළිබඳවයි. 
වර්තමානෙය් පලනි දිගම්බරම් මහත්මයාෙග් කියා කලාපය තව 
අවුරුදු ෙදක, තුනකින් අපිට විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 
මෙනෝ ගෙන්සන් මහත්මයාට ෙම් මෑතකදීෙන් කැබිනට් අමාත  
ධුරයක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමන්ෙග් කියා කලාපය 
තවත් අවුරුදු ෙදක, තුනකින් අපි විනිශ්චය කරමු. හැබැයි, හිටපු 
අයෙග් කියා කලාපය ෙමොකක්ද? අෙප් මුතු සිවලිංගම් මහත්මයා, 
එතුමාෙග් නායකයා වන ෙතොණ්ඩමන් මහත්මයා, ඔවුන්ෙග් 
කියාකාරීත්වය ෙමොකක්ද? මම අහන්ෙන් එක ෙදයයි. 
ෙතොණ්ඩමන් මහත්මයා ඔහුෙග් නාස්තිකාර, විනාශකාරී, සල්ලාල 
ජීවිතය ගත කරමින් සාමාන  ජනතාවට අත්පත් කරලා දීපු ජීවිතය 
ෙමොකක්ද? මම අහන්ෙන් එච්චරයි. මුතු සිවලිංගම් මහත්මයා 
දන්නවා, මටත් වඩා ඒ සල්ලාල ජීවිතය ගැන. එෙහම සල්ලාල 
ජීවිතයක් ගත කරනවා, ඒ ජනතාවෙගන් ඡන්දය අරෙගන. ඒ 
ජනතාවට අත්පත් කරලා දීපු ඉරණම ෙමොකක්ද? ඒ ගැන 
කරුණාකරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වාර්ෂිකව ආණ්ඩුෙවන් මුදල් ෙවන් කළා 
නම්,  ඒ මුදලුත් ගසා කාපු එක තමයි ඒ අය කෙළේ. මම අහන්ෙන් 
එක ෙදයයි. "ෙතොණ්ඩමන් පදනම" තිෙබනවා. එක එක පදනම් 
හදාෙගන තිෙබනවාෙන්. ඒ වාෙග් හදාගත්ත "ෙතොණ්ඩමන් 
පදනම" තිෙබනවා. අපි දන්නවා, එක එක මන්තීවරු ෙකොෙහන් 
හරි සල්ලි එකතු කරලා එක එක පදනම් හදාගන්නවා කියලා. 
එත ෙකොට "ෙතොණ්ඩමන් පදනම" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමොන 
පදනමටද ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදන්න පුළුවන්? ෙතොණ්ඩමන් 
පදනමට ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදනවාෙන්. ෙකොෙහොමද ෙම්කට 
ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි ෙදන්ෙන්? ෙම් පදනම ආණ්ඩුෙව් 
අධිකාරියක්ද? ආණ්ඩුෙව් සංස්ථාවක්ද? "ෙතොණ්ඩමන් පදනම" 
කියලා පදනමක් හදා ගන්නවා. ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, මුළු 
වතුකරෙය්ම 184ෙදෙනක් විතර රැකියාෙව් ෙයෙදනවා. ඒ 
184ෙදනාම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පක්ෂෙය් cadre එක. පක්ෂය 
ඒෙකන් පවත්වා ෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ. මම 
කියන එකට ඔබතුමා පස්ෙසේ උත්තර ෙදන්න. Cadre එකට පඩිය 
ඒෙකන් ෙගවනවා. වෘත්තීය සමිති කාර්යාලෙය්ම පදනෙම් 
කාර්යාලයක් තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 200 ගණෙන් ෙම් පදනම අරෙගන 
තිෙබනවා. වාර්ෂිකව අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ වර්ෂයකට රුපියල් 
මිලියන 200 ගණෙන් ෙම් පදනම අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,800ක් අරෙගන තිෙබනවා.  

රුපියල් මිලියන 1,800ක් ෙතොණ්ඩමන් පදනමට පසු ගිය 
අවුරුදු නවය පුරාම වියදම් කරලා තිෙබනවා. මම දැනගන්න 
කැමැතියි, ඒ රුපියල් මිලියන 1,800ක මුදලට ෙමොකද වුෙණ් 
කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක COPE කමිටුවට කැඳවන්න 
පුළුවන්ද කියලා. හරි නම්, COPE එකට කැඳවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ෙම් පදනමට ආණ්ඩුෙව් මුදල් වියදම් කරලා තිෙබන නිසා. රුපියල් 
මිලියන 1,800ක් කියන්ෙන් ස්වල්ප මුදලක් ෙනොෙවයි. 
ඉන්දියාෙවන් ෙගනාපු සමහර ෙනෝනලාට රුපියල් ලක්ෂ 
තුනහමාරක පඩි ෙගවනවා. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් දවෙසේ වැටුප 
රුපියල් 450යි. ඉන්දියාෙවන් ෙගනාපු ෙනෝනාට රුපියල් ලක්ෂ 
තුනහමාරක පඩියක් ෙගවනවා. ෙනෝනාෙග් නම කියන්ෙන් නැහැ, 
මුතු සිවලිංගම් මහත්මයා ඒක දන්නවා.  ෙකොෙහොමද රුපියල් ලක්ෂ 
තුනහමාරක් ෙගවන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] මා ළඟ receipts 
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාට කියන්නම්. ඒ නිසා මම ෙම් කියන්ෙන්,- 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුතු සිවලිංගම් මන්තීතුමා අහන්ෙන් ෙකොයි ෙනෝනාටද 

කියලායි. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් ඇත්ත කථාවෙන්. ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව පීඩාවට පත් 

කරලා යුවරජ්ජුරුවන් වාෙග් වැජඹුණු ෙද්ශපාලනයක් තිබුණා. ඒ 
නිසා අපි වතුකරෙය් ජනතාවෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඒ 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය බිඳින්න ඕනෑ කියලායි. වතුකරෙය් ජනතාව 
පීඩාවට පත් කරලා, ඔවුන් බියට පත් කරලා, ඔවුන් මත් පැන්වලට 
හුරු කරලා, ඒ ෙගොල්ලන් තෙලයිවර්ෙග් යටතට යටත් කරලා, ඒ 
ෙගොල්ලන් යූනියන් එක යටතට යටත් කරලා, බල අධිකාරීත්වයක් 
පැවතුණා. අපි සතුටු ෙවනවා, අලුතින් නැඟී සිටින සමහර 
ෙද්ශපාලන ව ාපාර ඒ බල අධිකාරිය බිඳින එක ගැන. හැබැයි, ඒ 
බල අධිකාරිත්වයත් සැලකිය යුතු පමාණයකට වතුකරෙය් 
ජනතාව ෙමම පීඩාෙව් ෙහළන්නම ෙහේතු සාධක ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම මම ෙමන්න ෙම් ගැනත් දැනගන්න කැමැතියි. 
තවදුරටත් ෙම් ජනතාව ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත ෙදමළ ජනතාව 
ෙලස හැඳින්විය යුතුද? සමහර අය ෙම්කට කැමැතියි. නමුත්, 
පුද්ගලිකව අපි ෙම්කට කැමති නැහැ.  

ඔවුන්ව එෙහම හඳුන්වන්න ඕනෑද? එෙහම හඳුන්වන්න අවශ  
නැහැ. ඔවුන් දැන් ලාංකීය ෙදමළ ජනතාවයි. අවුරුදු 150කට වඩා 
වැඩි කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා නම්, පරම්පරා ගණනාවක් ෙම් 
රෙට් ඉපදිලා තිෙබනවා නම්, ඔවුන්ෙග් නිජබිම බවට ෙම් රට පත් 
කරෙගන තිෙබනවා නම්, තමන්ෙග් මළකඳ මිහිඳන් කරන තැන 
බවට ෙම් රට පත් කරෙගන තිෙබනවා නම්, අපි තවදුරටත් ඔවුන් 
ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත ෙදමළ පජාවක් කියලා හඳුන්වන්ෙන් 
ඇයි?  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපටත් කියන්න පුළුවන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, අපිටත් කියන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා 

තවදුරටත් ඒ හැඳින්වීම සාධාරණද කියලා අපි හිතන්නට ඕනෑ. 
සමහර ෙද්ශපාලන ව ාපාර ඒකට කැමැතියි. සමහර ෙද්ශපාලන 
ව ාපාර ඒකට කැමැති ෙවන්ෙන් ඒකට ෙවන අනන තාවක්- 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක ව ාපාරයක් වශෙයන් පවත්වාෙගන යන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, අන්න ඒකයි. සමහර ව ාපාර ඒකට කැමැතියි. ඒ 

අනන තාව සහිතව තමයි තමන්ට ෙක්වල් කරන්නට පුළුවන්කම 
හදා ගන්ෙන්, බලය හදා ගන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ඒ 
අනන තාව බිඳින්නට ඕනෑ කියලා. ඒ අනන තාව ඇතුෙළේ 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රටත් සමඟ ඓන්දීයක සම්බන්ධයක් නැති, ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකයත් සමඟ සම්බන්ධයක් නැති, ෙම් රෙට් සමාජයත් 
සමඟ සම්බන්ධයක් නැති උඩින් පාෙවන මිනිස් දූවිලි කියන 
අදහසයි.  

ෙද්ශපාලනයට ඒක හිතකර ෙවන්න පුළුවන්. අපි 
ඉන්දියාෙවන් ආපු මිනිස්සු, අපි ෙවනම පක්ෂ හදා ගම්මු, ෙවනම 
නායකෙයෝ හදා ගම්මු, ෙවනම කෑලි ඉල්ලමු, ෙවනම පළාත් හදා 
ගම්මු කියන ඒවා ෙද්ශපාලනයට හිතකර ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ජනතාවට කිසිෙසේත්ම හිතකර නැහැ. ඒ නිසා තවදුරටත් ඉන්දීය 
සම්භවයක් සහිත ෙදමළ පජාවක් ෙලස හඳුන්වනවා ෙවනුවට 
ඔවුන් 'ශී ලාංකික ෙදමළ' කියා හැඳින්වීම ෙයෝග යි. මම දන්ෙන් 
නැහැ, උතුෙර් ජනතාව ඒකට කුමන අන්දෙම් පතිචාරයක් දක්වයිද 
කියලා. මම දන්නවා, කිලිෙනොච්චි පෙද්ශයට ගිහින් වතුකරෙය් 
ජනතාව විශාල පමාණයක් ජිවත් ෙවන බව. පසුගිය දවස්වල 
Dollar Farmවල සහ Kent Farmවල වතුකරෙය් ඉන්න ෙදමළ 
ජනතාව ගිහින් පදිංචි  කරවූවා. උතුෙර් ඒ ෙදමළ ජනතාවටත් ඒ 
සාධාරණ වටිනාකම ලැබිලා නැහැ. ෙම් පළාෙත් විතරක් 
ෙනොෙවයි, අද උතුෙර් පදිංචි කරලා සිටින වතුකර ෙදමළ 
ජනතාවට තිෙබන්ෙන්ත් ඉතාමත් අඩු සැලකිල්ලක්.  

අපි පසු ගිය කාලෙය් ඇති කළ ජනපද විශාල පමාණයක 
වතුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව පදිංචි කරලා ඉන්නවා. අපි 
කිලිෙනොච්චියට ගිහිල්ලා ඔවුන් විශාල පමාණයක් හමු වුණා. 
මාතෙල්, රත්ෙතොට වැනි පෙද්ශවලින් ෙගනිහින් පදිංචි කළ අය 
කිලිෙනොච්චිෙය් ඉන්නවා. අඩු සම්භවයක් සහිත ජන පජාවක් 
හැටියට තමයි ඔවුන්ව හඳුන්වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අයව ඉන්දීය 
සම්භවයක් සහිත ෙදමළ පජාවක් හැටියට හඳුන්වනවා ෙවනුවට 
අපි කමානුකූලව ෙම් අයව ලාංකීය ෙදමළ පජාවක් ෙලස 
හැඳින්විය යුතුයි. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියලා පධාන ජාතීන් 
තුනක් ඉන්නවා. ඒ තුළ තමයි ෙම් ෙදමළ පජාවත් සිටිය යුත්ෙත්. 
ෙවන ෙවන ෙබදිලි පක්ෂවලට හිත  ෙවන්න පුළුවන්, 
ෙද්ශපාලකයන්ට හිත ෙවන්නට පුළුවන්. ෙවන කුල හදා ගන්නට 
පුළුවන්, ෙවන ව ාපාර හදා ගන්නට පුළුවන්. එෙසේ හැරුණු ෙකොට 
සාමාන  ජන ජීවිතයට  ඒක කිසිෙසේත්ම හිතකර නැහැ.    

ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්,  වතුකරෙය් ෙදමළ ජනතාව 
මුහුණ දීලා තිෙබන ගැටලුව පිළිබඳව මීට වඩා විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු ෙකොට විෙශේෂ කාර්ය සාධක ඒකකයක් ෙගොඩ නඟන 
ෙලසයි මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඒකට පාරවල් ටිකත් අයිතියි, 
නිවාසත් අයිතියි, ෙසෞඛ යත් අයිතියි, අධ ාපනයත් අයිතියි. මට 
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මතකයි ගාමිණී දිසානායක මහත්මයාට මහවැලි ව ාපාරය බාර 
ෙදන විට සංස්කෘතික උෙළල කෙළේ මහවැලි ව ාපාරෙයන්; කීඩා 
උත්සවය කෙළත් මහවැලි ව ාපාරෙයන්; ඒ වාෙග්ම farms 
පවත්වාෙගන ගිෙයත් මහවැලි ව ාපාරෙයන් බව. මහවැලි 
ව ාපාරයට ෙවනම security service  එකක් තිබුණා. කෘෂි 
කර්මාන්තයට අයිති ෙද්වල් තිබුණා, වාරිමාර්ගවලට අයිති ෙද්වල් 
තිබුණා. ඒ කලාපයට අයිති මූලික ෙද්වල් සියල්ල එකතු කරලා 
තමයි මහවැලි අධිකාරිය ෙගොඩ නැඟුෙව්. එම නිසා මහවැලි 
අධිකාරියට ඉඩමට අවසර ගන්න තව ආයතනයකට යන්න ඕනෑ 
නැහැ, වතුරවලට අවසර ගන්නට තව ආයතනයකට යන්නට ඕනෑ 
නැහැ, කීඩා උත්සවයට අවසර ගන්නට ෙවනත් ආයතනයකට 
යන්නට ඕනෑ නැහැ. ඒ මුළු ඒකකයම සම්බන්ධ කරලා විෙශේෂ 
අධිකාරියක් හදලා අවුරුදු 5ක කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් හැදුවා. 
එෙහම හදලා තමයි ඒක ෙව්ගෙයන් උඩට ෙගනාෙව්. ඒ නිසා අද 
වතුකරෙය්ත් සිද්ධ විය යුත්ෙත්, ඒ පළාත්වල තිෙබන පශ්න 
සැලකිල්ලට ලක් කරලා ඒ පශ්න සියල්ලටම වග කියන 
අධිකාරියක් ෙගොඩ නැඟීමයි. එතෙකොට ඒ අධිකාරියට වතු 
සමාගම්වල බලයද, ඒ අධිකාරියට කුඩා ව ාපාරවල බලයද, ඒ 
අධිකාරියට අධ ාපනෙය් බලයද, ඒ අධිකාරියට සංස්කෘතිකමය 
බලයද, ඒ අධිකාරියට කීඩාෙව් බලයද කියන ෙම් සියල්ල සහිතව 
ෙමෙහයවන ආයතනයක් ෙගොඩ නැඟිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
අධිකාරියට භාණ්ඩාගාරෙයන් සැලකිය යුතු මුදල් පතිශතයක් 
ෙවන් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, පතිපාදන ෙවන් කිරීමකින් 
ෙතොරව ෙම්කට ඉස්සරහට යන්නට අමාරුයි.  

අලුෙතන් අමාත ාංශ හදන්නට පුළුවන්. වතු යටිතල පහසුකම් 
ෙකොපමණ කාලයක් තිස්ෙසේ හැදුවාද? වතු පෙද්ශෙය් ජනතාව 
නඟා සිටුවන්නට ෙකොපමණ කාලයක් තිස්ෙසේ කටයුතු කළාද? 
එෙහම හදලා වැඩක් නැහැ. ඇත්ත බලයක් සහ මූල  පතිපාදන 
සහිත විෙශේෂ ඒකකයක් වතුකරෙය් ජනතාව ඉලක්ක කර ගනිමින් 
ෙගොඩ නැඟිය යුතුයි කියන ෙයෝජනාවත් ඉදිරිපත් කරමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. (Dr.) Nalinda Jayatissa to second the 

Motion. 

 
[අ.භා. 3.10] 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාව 

සම්බන්ධෙයන් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් සභාව 
කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මම ස්ථිර 
කරනවා.  ඒ වාෙග්ම මම ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් 
දැන ගන්නට කැමැතියි, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් මූලික පශ්න ගැන 
සාකච්ඡා කරන සහ ඒවා විසඳීම සඳහා යම් යම් ෙයෝජනා ෙගන 
එන ෙම් අවස්ථාෙව්දී අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු 
නිලධාරින් අද දින සභාෙව් ගැලරියට පැමිණිලා ඉන්නවාද කියලා.  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා පැමිණ සිටිනවා. 

නමුත් මම දන්ෙන් නැහැ අෙනක් අමාත ාංශය ගැන. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. Palany Thigambaram. 

உங்க க்கு 9 நிமிடங்கள்.  

 
[අ.භා. 3.11] 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  
යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் - மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Palany Thigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා ෙම් වාෙග් ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම සම්බන්ධව මෙග් 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම එතුමාට ස්තුති කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාටත් මම ස්තුති 
කරනවා. ෙමොකද, එතුමාත් හැම දාම ෙම් වතු ජනතාව ෙවනුෙවන් 
කථා කරමින් ඔවුන්ට පර්චස් 7ක් ෙදන්න ඕනෑ කියලා කියපු 
ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් කථා 
කරපු අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියපු ඔක්ෙකෝම 
ඇත්ත. එතුමා කියපු කථාව අපට විෙව්චන කරන්න බැහැ. ෙමොකද 
ඒ තත්ත්වය තමයි වතුකරෙය් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් ඒ වාෙග් වුණත් 
ෙම් ආණ්ඩු කාලෙය් ෙපොඩි ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ ජනතාවට වැඩ 
කරන්න මට ඇමතිකමක් දීලා තිෙබනවා. වතුකරෙය් හිටපු 
නායකවරු අෙප් ජනතාව ලැයිමට ෙකොටු කරෙගන ඔවුන්ව 
රවට්ටලා විනාශ කරෙගන හිටිෙය්. ඔවුන් ෙමොනවා හරි පශ්නයක් 
අහන ෙකොට, "අපි තමයි පුරවැසිකම අරෙගන දුන්ෙන්. ඒ නිසා 
ඔයෙගොල්ලන් කථා කරන්න එපා" කියලා කියා ෙගන හිටිෙය්. ඒ 
නිසා තමයි ෙම් සැෙර් වතුකරෙය් ජනතාව ෙහොඳ උත්තරයක් දීලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මම ආඩම්බරෙයන් ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පින්තූරෙය් තිෙබන්ෙන් මම 
අමාත ාංශය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ හදපු ෙගවල්. අද ෙවන ෙකොට 
ලක්ෂ 12ක් වටිනා ෙගවල් 309ක් මම හදලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද්, ෙම් පින්තූරෙය් තිෙබනවා වාෙග් ගම්මාන හදනවා. ෙම් 
වාෙග් ගම්මාන හදලා ෙම් ලැයිම් ටික කඩලා දාලා ෙම් ජනතාවට 
ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාව උදා කරලා ෙදනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා ඔබතුමාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

වතුකරෙය් ජනතාව ඡන්දයට ඉදිරිපත් ෙවන අයට ලක්ෂ 
ගණන් ඡන්දය දාලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ 
එන අයට ෙම් පවතින ආණ්ඩුෙව් ඇමතිකම ෙදනවා. පවතින 
ආණ්ඩුව වතුකරෙය් සංවර්ධනය සඳහා සල්ලිත් ෙවන් කරනවා. 
එෙහම වුණත් හිටපු ඇමතිවරු වැඩ ෙකරුෙව් නැහැ. ඒක තමයි 
ඇත්ත කථාව. එතුමන්ලාට ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව ගැන 
කැක්කුමක් නැහැ. මම ඉන්දියාෙව් ඉඳලා ආෙව් නැහැ. මම වත්ෙත් 
ඉපදිලා ආපු සාමාන  ෙකෙනකු නිසා මට වතු ජනතාව ගැන 
කැක්කුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් වැඩසටහනක් කරන්න 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

2006 වර්ෂෙය්දී ten-year plan එකක් පටන් ගත්තා. ඒක පටන් 
ෙගන කුණු බක්කියට වීසි කරලා තිෙබනවා. මම ඒක කුණු 
බක්කිෙයන් අරෙගන ශුද්ධ කරලා ඔක්ෙකෝම පටන් ගන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Next month, 10වැනි දා ඒක launch කරනවා. ඒක කළාට පස්ෙසේ 
ඔබතුමා අහපු පශ්නවලට විසඳුම් ලැෙබයි. ඒ  දවසට ඔබතුමාටත් 
එන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා.  

හාම්පුතුන් සංගම් ගැන බලමු. පසු ගිය කාලෙය් ජනවසම, 
SPC තිෙබන ෙකොට වතුවල පාර දුන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්; roofing 
sheets ෙදන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්; වතු ශුද්ධ කෙළේ ඒ ෙගොල්ලන්. 
දැන් ඒ ෙමොකුත් කරන්ෙන් නැහැ. දැන් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරු, ඇමතිවරු තමයි පාර හදන්ෙන්; roofing sheets 
ෙදන්ෙන්. විශාල සංවර්ධනයක් කරනවා. වතු අයිති 
ෙකොම්පැනිවලට දැන් ෙමොකුත් කරන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත් දැන් 
ඔවුන් ඒ  ෙකොම්පැනි loss කියලා කියනවා. ලාභය ලැෙබන ෙකොට 
ලාභය ගැන ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. ඒ දවස්වල ලාභය ගැන 
ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ. දැන් ලාභ නැති නිසා ෙම් විධියට කියනවා.  

පළමුවැනි වතාවට ෙම්  ආණ්ඩුව ෙම් ජනතාවට දවසකට 
සියයක් වැඩි කරලා මාසයකට රුපියල් 2,500ක් ෙදන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙම් ආණ්ඩුවට අපි ස්තුති කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා Plantations Ministry එෙක් 
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න ෙකොට, ෙම් ජනතාවට පර්චස් 7ක් 
ෙදන්න ඕනෑය කියලා කැබිනට් පතිකාවක් දාලා ඒක pass කරලා 
තිෙබනවා. එතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ෙවලාෙව් 
ඇත්තටම මම හරි දුෙකන් ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. 
අවුරුදු 200ක් තිස්ෙසේ තිෙබන අෙප් ජනතාවෙග් පශ්න අපට 
දවසකින් ෙදකකින් විසඳන්න බැහැ. හැබැයි, වතුකරෙය් 
නායකවරු පක්ෂ පටන් අරෙගන අවුරුදු 75ක් ෙවනවා.  අවුරුදු 
30ක් හිටිෙය් ඇමතිකම්වල. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියනවා 
වාෙග් ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද? Thondaman Foundation එක 
කියන්ෙන් පක්ෂ කාර්යාලයක්. ඒ ගැන මම දන්නවා. ෙමොකද,  ඒක 
මෙග් අමාත ාංශය යටතට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් 
ආණ්ඩුෙව් සල්ලි. 

ඉන්දියාවට Rs. 72 million, 35 million යවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් accommodation වියදම විතරක් Rs. 95,000 
ෙවනවා. ඒ සල්ලි කාෙග්ද? ඇත්තටම ඒ ගැන FCID එක ගිහිල්ලා 
එෙහම නැත්නම් COPE එකට ෙගනැල්ලා පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. 
පරීක්ෂා කරලා ඒ ගැන බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒවා ආණ්ඩුෙව් 
සල්ලි. අපි ආණ්ඩුවට ෙදොස් කියනවාට වඩා හිටපු ඇමතිවරුන්ට 
ෙදොස් කියන්න ඕනෑ. මට දැන් හම්බ  වුණු ෙම් ඇමතිකෙම් බලය 
පාවිච්චි කරලා මට ඒ ෙගවල් ටික හදලා ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඇයි 
ෙම්චචර කල් හිටපු අය ඒ ජනතාවට ෙගවල් හැදුෙව් නැත්ෙත්?  

ඒ ෙගොල්ලන් හදපු ෙගවල් තට්ටු ෙගවල්. උඩ ෙකෙනක් 
මැරුෙණොත් පල්ෙලහාට ෙගෙනන්න බැහැ. ඒවාත් ලැයිම් කාමර 
වාෙගයි. තව අවුරුදු පහක් ඇතුෙළේ ෙම් වතුකර ජනතාවෙග් 
ෙවනසක් මට ෙපන්වන්න පුළුවන්. ඒ ශක්තිය මට දීලා තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නැවත වරක් මම ස්තුති කරනවා, 
අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු එකට. 

 
கடந்தகாலப் பாரா மன்ற அமர் கைளவிட இன்ைறய 

அமர்விைன வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த அமர்வாகேவ 
க கின்ேறன். இன்ைறய அமர்வில் கலந் ெகாண்  
உைரயாற் வைதயிட் , இன்  விவாதிக்கப்ப ம் 
விடயத் க்குாிய பின்தங்கிய ெப ந்ேதாட்டத் ைற மைலயக 
மக்களின் பிரதிநிதி என்றவைகயில் மகிழ்ச்சி அைடகின்ேறன்.   
 

இலங்ைக நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனற் வதில் 
இ  வ டங்களாக க்கிய உைழப்பாளர்களாக 

இ ந் வ ம் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் வா ம் மைலயக 
மக்கள் பற்றி இ வைரயான அரசுகள் ெபாியளவில் அக்கைற 
ெகாண்டதாகத் ெதாியவில்ைல. இந்த மைலயக மக்களின்மீ  
இனவாத ெசயற்பா க ம் அ ப்பைடவாத அதிகார 
ெசயற்பா க ம் பிரேயாகிக்கப்பட்ட கசப்பான சம்பவங்கேள 
நிகழ்ந் ள்ளன. வாழ்வாதாரத்தி ம் அ ப்பைட வசதிகளி ம் 
கல்வி, சுகாதாரம் எனப் பல்ேவ  ைறகளி ம் பின்தங்கிய 
நிைலயில் வா ம் மைலயக மக்களின் பிரச்சிைனகைள 
ஆரா ம் விதத்தில் அம்மக்கள் ெதாடர்பான நாள் விவாத 
அமர்  இடம்ெப வ  வரேவற்கத்தக்க விடயமாகும். இந்த 
அமர்  இடம்ெபற வழிவகுத்த மக்கள் வி தைல 

ன்னணியின க்கு என  நன்றிகைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.   
 
 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
இன்ைறய அமர்  ேதசிய அரசாங்கத்தின் நல் ணக்கச் 
ெசயற்பா களின் ெவளிப்பாடாக அைமந் ள்ள . 
காலங்காலமாக ஒ க்கப்பட்ட ச கமாகப் பாரபட்சமாகேவ 
ேநாக்கப்பட்ட மைலயக ச கம் பற்றி இந்த அரசாங்கம் 
ெகாண் ள்ள காிசைனக்கு என் ம் நாங்கள் 
நன்றி ைடயவர்களாக இ ப்ேபாம். ெப ந்ேதாட்டத் ைற 
மைலயக மக்களின் பிரச்சிைனகள் அபிவி த்தி சார்ந் ம், 
உாிைம சார்ந் ம் ேபசப்படேவண் யைவ. எம  நாட்ைடப் 
ெபா த்தவைரயில் ேதசிய மட்டத்தில் வ ைமநிைல 
குைறந் ள்ள . ஆனா ம், ேதாட்டத் ைறயிேல வ ைம 
நிைல அதிகாித்ேத காணப்ப கின்ற . ெப ந்ேதாட்ட 
மட்டத்தில் இ  10.9 சத தமாகக் காணப்ப கின்ற . உலக 
வங்கிக் கணிப்பீட் ன்ப  எம  நாட் ல் 40 
சத தமானவர்கள் வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்வதாக ம், 
ேதாட்டப் றத்தில் 60 சத தமானவர்கள் 
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வாழ்வதாக ம் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .  
இந்தக் கணிப்பீ  இலங்ைகயில் ஏைனய 
ச கங்க க்கிைடேய ெப ந்ேதாட்டத் ைறயின் 
ேவ பாட்ைடக் காட் கின்ற .  
 
 

ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் வா ம் ெப ம்பாலாேனார் 
வாழ்க்ைகச் ெசல  உயர் , வ மானம் குைற , பண க்கம், 
ெபா ள் தட் ப்பா  ேபான்றைவகளினால் வ ைம 
அதிகாித்த சூழ்நிைலயிேலேய வாழ்கின்றனர். லயத்  
வாழ்க்ைகயிைன க்குக் ெகாண் வர ஏறத்தாழ 1,60,000 
ேப க்குத் தனி கள் ேதைவப்ப கின்ற . மின்சாரம், 
பாைத வசதி, ேபாக்குவரத்  வசதிேபான்ற ைறகளின் 
அபிவி த்தி ம் அதிகளவில் ன்ென க்கப்பட ேவண் ய 
ேதைவ ள்ள . இந்த அரசாங்கத்தின் லம் தனி ட் த் 
திட்டம் ஓரள  ன்ென க்கப்பட்  வ கின்றைம ம் 
குறிப்பிட்டத்தக்க .  
 
 

சுகாதார மட்டத்தில், ேபாசாக்குநிைல, மந்த ேபாசைண 
அதிகம் ேபான்ற காரணங்களினால் ேதசிய மட்டத்தில் 16.6 
சத தமாகக் காணப்ப ம் குைறப்பிரசவ தம் ேதாட்டத் 

ைறயில் 31 சத தமாக அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . 
அேதேபான்  பிறப்பின்ேபாதான சிசு மரண த ம் 
அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . ேதாட்டப் ற ைவத்திய 
சாைலகள் ைமயாக அரசாங்கத்தினால் ெபா ப்ேபற்கப் 
படாத நிைலயில் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட ெபா ச் சுகாதார 
உத்திேயாகத்தர்கள், ம த் வத் தாதிகள் என்ேபார் அங்கு 
ேபாதிய அளவில் இல்ைல. இ ேபான்ற காரணிக ம் 
மைலயக மக்களின் சுகாதாரக் குறிகாட் களில் தாக்கத்திைனச் 
ெச த் கின்ற .  
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அைமச்சர் அவர்கேள! உங்க க்கு இன் ம் ஒ  நிமிடம் 

இ க்கின்ற .  
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! 

ெகளரவ உ ப்பினர் வ ேவல் சுேரஷ் அவர்களின் ேநரத்தில் 
எனக்கு ஒ  நிமிடம் தா ங்கள்!  
 

ெப ந்ேதாட்டப் ற கல்வி நிைலைய 
எ த் க்ெகாண்டால், கல்விப் ெபா த் தராதர சாதாரண தர 
மற் ம் உயர்தர வகுப் க்களில் சித்தியைடேவாாின் 
எண்ணிக்ைகையத் ேதசிய ாீதியில் கணிப்பி ம்ேபா  அவர்கள் 
மிக ம் குைறந்த மட்டத்தில் காணப்ப கின்றனர். 
பல்கைலக்கழகத் க்குத் ேதசிய மட்டத்தில் வ டத்திற்கு 
25,000 ேபர் ெதாிவாகின்ற நிைலயில் ெப ந் 
ேதாட்டங்களி ந்  வ டத்திற்கு 200 ேபர் மாத்திரேம 
ெதாிவாகின்றனர். இ  1 சத தத்திற்கும் குைறவானதாகும். 
இலங்ைகயில் ெமாத்தமாக 15 ேதசிய பல்கைலக்கழகங்களில் 1 
இலட்சம் ேபர் காணப்ப ம் நிைலயில் மைலயக மாணவர்கள் 
450 ேபர் மாத்திரேம அங்கு காணப்ப கின்றனர். இ  0.45 
சத தமாகும். மைலயகத்திற்ெகனத் தனியானெதா  
பல்கைலக்கழகம் அைமக்கப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த 
நிைலயிைன மாற்றியைமப்பதற்கான வாய்ப் ள்ள .  
 

உாிைம நிைல சார்ந்  ேநாக்கும்ெபா , அரச ேசைவகள் 
மைலயக மக்கைள உாிய ைறயில் ெசன்  ேசர்வதில்ைல. 
இதற்குக் காரணம் இங்கு நில கின்ற நிர்வாகக் 
கட்டைமப்ேபயாகும். மைலயக மக்கள் ெசறிந்  வா ம் 

வெர யா மாவட்டத்தில் ெபாகவந்தலாவ பிரேதசத்தில் 
10,000 ேப க்கு ஒ  கிராம ேசவகர் பிாி  காணப்ப கின்ற . 
அேத வெர யா மாவட்டத்தில் ஹங்குராங்ெகத்த, மீராம்ேப 
பிரேதசத்தில் 179 ேப க்கு ஒ  கிராம ேசவகர் பிாி  
காணப்ப கின்ற . வெர யா மாவட்டத்தில் அம்பக வ, 

வெர யா ேபான்ற பிரேதசச் ெசயலகப் பிாி  
ஒவ்ெவான்றி ம் 2 இலட்சத் க்கு ேமற்பட்ட மக்கள் ெதாைக 
காணப்ப வைத ம் நாட் ன் ேவ  பிரேதசங்களில் 8,000 
ேப க்குக்கூட ஒ  பிரேதசச் ெசயலகம் காணப்ப வைத ம் 
இந்த உச்சச் சைபயில் நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  
 

பிரேதச சைபகளின் ெசயற்பா கள் ேதாட்டப் றங்கைளச் 
ெசன்றைடவதில் சட்டச்சிக்கல் காணப்ப கின்ற . அந்தச் 
சட்டச் சரத்  நீக்கப்ப வதற்கான நடவ க்ைக இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் அ த்தத்தினால் ன்ென க்கப்பட் ப்ப  
மகிழ்ச்சிக்குாிய . அேதேபால ேதசிய மட்டத்தில் மைலயகச் 
ச கம் சார்ந்த உத்திேயாகத்தர்கள் இன்ைம ம் இந்தப் 
பாரபட்ச நிைலைமக்குக் காரணமாகும். ெப ந்ேதாட்ட 
மாவட்டங்களில் தமிழ் ெமாழி ேபசும் அரசாங்க அதிபர், உதவி 
அரசாங்க அதிபர்  ஒ வ ம் இல்ைல. அேதேபால ஏைனய 
எல்லாத் ைறகளி ம் தமிழ்ெமாழி ேபசுகின்ற 
உத்திேயாகத்தர்களின் பற்றாக்குைற காணப்ப கின்ற .  
 

கடந்த ஒ வ ட காலமாக இ பறி நிைலயி ள்ள 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சிைன 
குறித் ம் அக்கைற ெச த் தல் அவசியமான .  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அைமச்சர் அவர்கேள, உங்கள் மிகுதி உைரைய 

ஹன்சாட் ல் ேசர்ப்பதற்காச் சைபயில் ன்ைவக்கலாம்.  
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

நல்லாட்சிக்கான ேதசிய அரசாங்கத்தில் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பள யர்  ெதாடர்பில் 
பாரா மன்றத்தில் பரவலாகக் க த் க்கள் ன்ைவக்கப் 
பட்டன. ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள யர்  
இன்  ேபசு ெபா ளாக்கப்பட் ள்ள . அேதேபால தனியார் 

ைற ஊழியர்க க்கு வழங்கும் 2,500 பா சம்பள உயர்  
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கும் வழங்கப்பட ேவண் ம் 
எனக் கூறப்பட் ள்ள . இ  வரேவற்கத்தக்க விடயேம! இந்த 
அரசாங்கத்தி ந்  ெபற் க்ெகாண்ட ெவற்றியாகேவ 
இதைன நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ஆனா ம் இந்த 2,500 

பாய் சம்பள உயர்ேவா  கூட்  ஒப்பந்தத்தின் ல ம் 
மக்க க்கு நியாயமான சம்பளம் கிைடக்கப்ெபற ேவண் ம். 
கூட்  ஒப்பந்தத்தில் ைகச்சாத்தி ம் ெதாழிற் சங்கங்கள் 
ெதாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்ைதக் க த்தில் ெகாண்  
ெபா ப் டன் ெசயற்பட ேவண் ய  அவசியமாகும்.  
 

ெப ந்ேதாட்டத் ைற சார்ந்த மைலயக மக்களின் 
சமத் வமான அபிவி த்திைய ன்ென ப்பதில் நில ம் 
பிரச்சிைனகள் குறித்  ஆராய்ந் , அதைனச் சாி 
ெசய்வதற்கான நடவ க்ைக எ க்கப்படல் ேவண் ம். 
அதைனேய எம  அைமச்சின் லமாகப் ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறக்கான ஐந்தாண் த் திட்டமாக எதிர்வ ம் மார்ச் மாதம் 
10ஆம் திகதி ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் தைலைமயில் நாங்கள் 

ன்ென க்க எதிர்பார்த் ள்ேளாம். இந்த ஐந்தாண் த் 
திட்டம் ைமயாக நைட ைறப்ப த்தப்ப மானால் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் கல்வி, சுகாதாரம், வாழ்வாதாரம், 
ஏைனய உட்கட்டைமப்  வசதிகள் என அைனத் த் 

ைறகளி ம் சமச்சீரான வளர்ச்சிைய அைடவதற்கு 
வழிவகுக்கும் என்பைத ம் நான் உ திபடக் கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
[අ.භා. 3.32] 
 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, කම්කරුවන්ෙග් අයිතීන්, වතු 

කම්කරුවන්ෙග් සුබ සාධනය පිළිබඳව  අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉතාමත් කාෙලෝචිත මාතෘකාවක් 
හැටියට මා දකිනවා. ඒ ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට ගන්නා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට  
ලැබීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වසර ගණනාවක ඉඳලා 
ෙම් වතු කම්කරුවන්ෙග් ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. නමුත් එයින් සෑහීමට පත් ෙවන්න බැහැ. අද වන විට 
වතු කම්කරුවන් මුහුණපාන  ඒ ගැටලු වාෙග්ම ෙත් සහ රබර් මිල 
පහළ බැසීමත් සමඟ අෙප් කම්කරුවන්, ඒ වාෙග්ම කුඩා ෙත් වතු 
සහ රබර් වතු හිමියන්  මුහුණපා සිටින ගැටලු දිහා බැලුවාම අද ඒ 
සියලු ෙදනාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන බව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෙනනවා. මා නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් සිටින ෙත් සහ රබර් 
වතු හිමියන් අද විශාල ගැටලුවලට මුහුණපා තිෙබනවා.  

 අපි  උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත් කුඩා රබර් වතු හිමියන් 
අද රබර් කිෙලෝව විකුණන්ෙන් රුපියල් 175කටයි. ඒ තරම් අඩුවට 
අද රබර් මිල පහත බැස තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 175න් රුපියල් 
110ක්ම ෙදන්ෙන් කම්කරුවාටයි. එෙහම දුන්ෙන් නැත්නම් අද 
කම්කරුෙවක් ෙසොයා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් රුපියල් 175න් රුපියල් 110ක් 
ෙදන්ෙන් කම්කරුවාට. දුම් ෙගයට රුපියල් 30ක් ෙදනවා. ඉඩම් 
හිමියාට ඉතිරි වන්ෙන් රබර් කිෙලෝවකට රුපියල් 35යි. 
සාමාන ෙයන් කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට අක්කර හතරක් නැත්නම් 
අක්කර පහක් තමයි තිෙබන්ෙන්. අක්කරයකින් රබර් කිෙලෝ 
හතරක්, පහක් ගන්න රබර් ඉඩම් හිමියකුට  ෛදනිකව  ලැෙබන 
ආදායම  රුපියල් 140ක්, නැත්නම් රුපියල් 175ක් පමණ ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් ලැබුණ මුදලත් එක්ක සන්සන්දනය කරද්දී, 
එදා ඒ අය නිවාසයක් හදා ගන්න, එෙහම නැත්නම් වාහනයක් 
ගන්න ලබා ගත් ණය  අද  ෙගවා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අද වන විට ඒ රබර් වතු හිමියන්ට තමන්ෙග් රබර්  
විකුණලා වැඩි මිලක් ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ණය බරින් ඉන්න ෙම් අය කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද, රබර් ගස ් ටික කපලා දමනවා. ඒ විධියට එක 
පැත්තකින් අෙප් රබර් වගාව සහ ෙත් වගාව නැති ෙවනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් පෙද්ශවල ජල මූලාශ ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, වනාන්තර ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන් රබර් වගාවත් 
සමඟයි. ඒ නිසා ෙම් රබර් ගස් කැපීම සමඟම අෙප් පෙද්ශෙය් 
තිෙබන ජල මූලාශත් නැති ෙවලා යනවා. ඒ තුළින් ජලයත් නැති 
ෙවනවා. ඒ අනුව ගෙම් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා රෙට් ආර්ථිකයටත් 
බලපාන පශ්නයක් බවට පත් ෙවනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත  අමාත තුමාත් ෙම් ගරු   
සභාෙව් ඉන්නවා. ෙත් කර්මාන්තයටත් බලපාන පශ්නය ඒ හා 
සමානයි. ඒ නිසා ෙත් සහ රබර් ෙවනුෙවන් ඔබ සියලු ෙදනා එදා 
ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි ඒ සහන මිල ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළොත් 
ෙත් වතු හිමියන් සහ රබර් වතු හිමියන් රැක ගන්න අපට හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද ෙත් වතුවල නැත්නම් රබර් වතුවල වැඩ 
කරන අෙප් කම්කරුවන්ට දවසකට රුපියල් 450ක් 550ක් පමණ 
මුදලක් තමයි උපයා ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුණාම 
ඒ අය ඒ කම්කරු රැකියාව දමලා ෙකොළඹට එනවා; එෙහමත් 
නැත්නම් ෙවනත් කම්කරු රැකියාවක් ලබා ගන්න යනවා. 
එතෙකොට අප ට රබර් කිරි කපන අය නැති ෙවනවා; ෙත් දළු කඩන 
අයත් නැති ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය නිසා ඉදිරිෙය්දී කම්කරුවන් 
ෙසොයා ගන්න ෙනොමැති වීෙමනුත් ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමක් 
ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි කම්කරුවන්ෙග් සුභ සාධනය ගැන 
බලන විට,  පසු ගිය රජය මඟින් ඒ සියලු ෙදනාට ෙසෞඛ  අතින්, 
නිවාස අතින් ඒ වාෙග්ම අධ ාපනය අතින් දැවැන්ත වැඩ 
ෙකොටසක් කියාත්මක වුණා. මම හිතන විධියට ඒක සමහර 
පෙද්ශවලට සීමා වුණා. පසු ගිය වර්ෂ කිහිපය ගැන බලන විට 
2014 වර්ෂෙය් අෙප් පෙද්ශයට ලැබී තිෙබන නිවාස පමාණය 48යි. 
2015 ෙවන ෙකොට ඒක තවත් අඩු ෙවලා නිවාස 14ක් පමණයි ඉදි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.    

ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, අෙප් පෙද්ශෙය් 
ඉන්න වතුකරෙය් ජනතාවට, -අවුරුදු 200ක් පමණ කාලයක සිට 
පැවත එන ජනතාවට- ලබා ෙදන නිවාස පමාණය වැඩි කරන්න 
කියලා. ලැයිම් කාමරවල ඉන්න ඒ ජනතාවට වැසිකිළි පහසුකම් 

ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා වාෙග්ම, නිවාස ලබා ෙදන්න කටයුතු 
කළත්, ඒ ලබා ෙදන නිවාස පමාණය වැඩි කරන්න කටයුතු කිරීම 
තුළින් වතුකරෙය් ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් සලසන්න 
පුළුවන්.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප. පසු ගිය අය 
වැය කාලෙය්දී අෙප් වඩිෙවල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා වතු 
කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් සම්බන්ධ කාරණය මුල් කරෙගන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ට භූමිෙතල් අරෙගන ඇවිල්ලා කලබලයක් වුණා. 
එදා ඒ වැටුප් වැඩි වීම ලබා ෙදනවා කිව්වත්, අද වනෙතක් අෙප් 
පෙද්ශෙය් නම් වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප වැඩි ෙවලා නැහැ. ඒ 
නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, අෙප් වඩිෙවල් සුෙර්ෂ් 
මන්තීතුමාව ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ නම් වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප 
වැඩි කරන්න ඕනෑ බව. ඒ වාෙග්ම අෙප් වතුකර පෙද්ශවල 
ජීවත්වන ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, ඒ වැඩ කරන 
කම්කරුවන්ෙග් ජීවිත සාර්ථක කරන්න අවශ  කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි ෙම් රජෙයන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ மேனா கேணசன் அவர்கள்! உங்க க்கு 9 

நிமிடங்கள் உண் .  
 
[අ.භා. 3.30] 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා (ජාතික සහජීවනය, සංවාද 
හා රාජ  භාෂා අමාත තුමා ) 
(மாண் மிகு மேனா கேணசன் - ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைர 
யாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 
நன்றி, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள! 
මා හිතවත් මිත, ඒ වාෙග්ම සෙහෝදර මන්තීවරෙයකු ෙමන්ම 

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකයා වන අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමාට මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, එතුමා ෙම් 
රෙට් ඉතාම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරන ජන ෙකොට්ඨාසයක් 
සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට අද ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන මා එතුමාට නැවත 
ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව ෙහට මාධ වල උපරිම විධියට වාර්තා 
ෙවයි කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, මාෙග් කථාව මා ෙදමළ භාෂාෙවන් කරන්නම්. 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மக்கள் 
வி தைல ன்னணியின் தைலவர் சேகாதரர் அ ர 
திஸாநாயக்க அவர்கள் இன்  ஒ  தீர்மானத்ைத இங்கு 
ெகாண்  வந்தி க்கின்றார். நாட் ல் இ க்கக்கூ ய மக்கள் 
பிாிவினாில் அரசியல் ாீதியாக, ெபா ளாதார ாீதியாக, 
கலாசார ாீதியாக, ச க ாீதியாக மிக ம் பின்தங்கிய, 

டற்றவர்களாக, வ மானம் இல்லாதவர்களாக வ ைமக் 
ேகாட் க்குக்கீழ் வாழ்ந்  ெகாண் க்கக்கூ ய இந்த மக்கள் 
பிாிவினாின் அவல நிைலைமைய அம்பலப்ப த் ம் வைகயில் 
இந்த ேயாசைனைய ன்ைவத்தி க்கின்றார். அதைனயிட்  
நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். அதற்காக நான் அவ க்கு 
மிக ம் நன்றி ைடயவனாக இ க்கின்ேறன்.   

உண்ைமயிேல பா ங்கள்! இந்த நாட் ேல வாழ்ந்  
ெகாண் க்கக்கூ ய எல்லா மக்கள் மத்தியி ம்கூட டற்ற 
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[ගරු කනක ෙහේරත් මහතා] 
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பிரச்சிைன இ க்கின்ற , கல்விப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற , 
சுகாதாரப் பிரச்சிைன இ க்கின்ற  மற் ம் ஏைனய பல்ேவ  
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. இ ந்தா ம்கூட இந்த 
அைனத்  மக்க ட ம் ஒப்பிட் ப் பார்க்கும்ேபா , மைலய 
கத்திேல வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்ற, குறிப்பாகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிற் ைறையச் ேசர்ந்த மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
அவர்க க்கு மத்தியில்தான் இந்தப் பிரச்சிைன உக்கிர 
மைடந்த நிைலயிேல இ க்கின்ற . ஏைனய மக்கள் 
பிாிவினைரப் ெபா த்தவைரயில் அவர்கள் சர்வேதசத்ைத நா  
தம  பிரச்சிைனகள் குறித்த ேபாராட்டங்கைள நடத்திக் 
ெகாண் க்கின்ற, அதற்கான ெசயற்பா கைள ன்ென த் 

க் ெகாண் க்கின்ற இவ்ேவைளயிேல மைலயகத்தவர்கைள 
- ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்த வைரயிேல 
அவர்கள் குறித்த ெசயற்பா கள் ேதசிய மட்டத் க்கு வந்தாேல 
ேபா ம் என்ற அளவிேல இ க்கின்றார்கள். அதாவ , 
ஏைனய மக்கள் பிாிவினர் தங்க ைடய பிரச்சிைனையத் 
தீர்த் க்ெகாள்ளச் சர்வேதச மட்டத்ைத ேநாக்கிப் ேபாகின் 
றார்கள். ஆனால், மைலயக மக்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல 
அவர்கள் ேதசிய மட்டத் க்கு வரேவண் ய ேதைவ 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இந்தத் ேதசிய மட்டத் க்கு அந்த 
மக்கைளக் ைக க்கிவிட ேவண் ய கடப்பா  நம் 
அைனவ க்கும் இ க்கின்ற  என் தான் நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

சிங்கள மக்கைளப் ெப ம்பான்ைமயாகப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த்தக்கூ ய கட்சியான மக்கள் வி தைல ன்னணியின் 
தைலவர் இன்  இந்தப் பிேரரைணையக் ெகாண்  
வந்தி க்கின்றார். அேதேநரம் இங்கு பா ங்கள்! வாசுேதவ 
நாணாயக்கார அவர்கள் இ க்கின்றார்; நண்பர் மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக அவர்கள் இ க்கின்றார்; நண்பர் அைமச்சர் ர ப் 
ஹக்கீம் அவர்கள் இ க்கின்றார், அைமச்சர் ந ன் 
திஸாநாயக்க அவர்கள் இ க்கின்றார் மற் ம் எங்க ைடய 
அைமச்சர்கள் இ க்கின்றார்கள். இைத எல்லாம் பார்க்கும் 
ெபா  மைலயக மக்களின் பிரச்சிைன இப்ெபா  ேதசியக் 
கவனத்ைதக் கவர்ந்  ெகாண் க்கின்ற  என்ப  ெதளிவா 
கின்ற . இ  எங்க க்கு மகிழ்ச்சியாக இ க்கின்ற . இ  
நான் எதிர்பார்த்த ! இந்தச் ெசயற்பாட்ைடக் கடந்த ஒ  வ ட 
காலத் க்குள்ேள தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி தன் தீவிரமான 
அரசியல் ெசயற்பா  காரணமாகக் ெகாண் வந்தி க்கின்ற  
என்பைத நன்றாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ  
ேதசிய ாீதியாக ம் சாி, சர்வேதச ாீதியாக ம் சாி இதன் 
ெசயற்பா  இ க்கின்ற .  

இங்க அ ர திஸாநாயக்க அவர்கள் ஒன்ைறச் ெசான்னார். 
அதாவ  இந்த நாட் ேல வாழ்ந்  ெகாண் க்கக்கூ ய 
மைலயக மக்கைள 'இந்திய வம்சாவளி மக்கள்' என்  ெசால்ல 
ேவண்டாம் என்  கூறினார். உண்ைம! நாங்க ம் அவ்வா  
ெசால்வைத வி ம்பவில்ைல. நான் இங்கு ஓர் உண்ைமையச் 
ெசால்ல ேவண் ம். இலங்ைக வந்தி ந்தேபா  எம  

ற்ேபாக்குக் கூட்டணிையச் சந்தித்த இந்தியப் பிரதமர் 
நேரந்திர ேமா  அவர்கள்கூட என்னிடம் ேநர யாக ஒ  
விடயத்ைதச் ெசான்னார். அதாவ , அந்த மக்கைள 'இந்திய 
வம்சாவளியினர்' என்  ெசால்லத் ேதைவயில்ைல; 'தமிழன்' 
என்  ெசால் ங்கள் என்  அவர் என்னிடம் ேநர யாகச் 
ெசான்னார். அ தான் உண்ைம! அவ்வா தான் ெசால்ல 
ேவண் ம். இங்கு வந்த இந்தியப் பிரதமர் - பாரதப் பிரதமர் 
இதைனச் ெசான்னா ம்கூட, அைத மறந் விட்  அந்த 
மக்கைளத் ெதாடர்ச்சியாக "இந்திய வசம்சாவளி, இந்திய 
வம்சாவளி" என்  ெசால் க் ெகாள்ள ேவண் ய ேதைவ 
இங்கி க்கும் சில க்கு இ க்கின்ற . அதற்குப் பின்னா ள்ள 
சூழ்ச்சிகைள - இரகசியத்ைத நீங்கள் ாிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  

இங்ேக பா ங்கள்! இந்த அரசாங்கத்தின் காலத்திேல பல 
ன்ேனற்றங்கள் ஏற்பட் க்கின்றன. அைனத் ம் நடந்  

விட்டன; மகிழ்ச்சியாக இ க்கின்ற  என்  நான் ெசால்ல 
வரவில்ைல; அப்ப ச் ெசால்ல ம் யா . அேதேநரம் 
எ ம் நடக்கவில்ைல என்  ெசால்ல ம் யா . அதாவ  
அ ப்பைடயிேல ஒ  மாற்றம் நிகழ்ந்  ெகாண் தான் 
இ க்கின்ற .  

அ ர திஸாநாயக்க அவர்கள் உைரயாற் ம்ேபா  
ேதாட்டங்களின் அபிவி த்திக்குத் தைடயாக இ க்கின்ற 
பிரேதசச் சைபச் சட்டம் பற்றிச் ெசான்னார். அதில் குறித்த 
தி த்தத்ைத ேமற்ெகாள்வ  பற்றி நாங்கள் அைமச்சரைவயில் 
ஆராய்ந் ள்ேளாம். அ  மிக விைரவிேல பாரா மன்றத்தில் 

ன்ைவக்கப்படவி க்கின்ற . அதன் லமாக, பிரேதச 
சைபக க்குப் பிரதிநிதிகைளத் ெதாி ெசய் ம் மக்க க்கு 
நன்ைமகள் எட்டக்கூ ய வாய்ப்  இப்ெபா  ஏற் 
பட் ள்ள . இ  கடந்த 27 வ டங்களாக - இந்தச் சட்டம் 
எப்ெபா  தல் தலாக ெகாண் வரப்பட்டேதா அன்றி 

ந்  - இ ந்  வ கின்ற பிரச்சிைன அ . அைத 
க்குக் ெகாண் வரக்கூ ய வாய்ப்  தமிழ் ற்ேபாக்குக் 

கூட்டணிக்குத்தான் ஏற்பட் க்கின்ற  என்பைத 
மறந் விடக்கூடா .  

அேதேபால பா ங்கள்! நண்பர் திகாம்பரம் ேபசும்ேபா  
ெசான்னார், அம்பக வ,  வெர யா ஆகிய இரண்  பிரேதச 
சைபயி ம் தலா 200,000 மக்கள் வாழ்கிறார்கள் என் . 
ஏைனய பிரேதச சைபக்குட்பட்ட பிரேதசங்களில் தலா  8,000 
ேபர் இ க்கும்ேபா , குறித்த பிரேதச சைபப் பிாி களில் 
200,000 ேபர் இ க்கின்ற நிைலைம நீண்டகாலமாக 
இ க்கின்ற . அைத மாற்றக்கூ ய அரசியல் ஞானம், 
அரசியல் ேதைவ இதற்கு ன்னர் அந்த மக்களின் பிரதிநிதி 
களாக இ ந்தவர்க க்கு இ க்கவில்ைல. எங்க க்கு 
இ க்கிற . நாங்கள் அதைன மாற்றத் தயாராக இ க்கிேறாம். 
அ சம்பந்தமாக அைமச்சரைவயிேல தீர்மானம் 
ெகாண் வந்  நிைறேவற்றியி க்கின்ேறாம். ெவகுவிைரவில் 
அந்த மாற்றத்ைதக் ெகாண் வரப்ேபாகிேறாம். அைதப் ாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, டைமப்  சம்பந்தமாகப் பாாிய மாற்றம் 
நடந் ெகாண் க்கின்ற . தமிழ்  ற்ேபாக்குக் கூட்டணி 
யின் பிரதித் தைலவராக இ க்கின்ற என் ைடய நண்பர் 
திகாம்பரம் அவர்களின் அைமச்சி டாக ட் த் திட்டத்ைத 
ெசயற்ப த்த ஆரம்பித் ள்ேளாம். அதற்கு அ ப்பைடயாக, 
அவர் ெசான்ன ேபால், மாண் மிகு அைமச்சர் ல மன் 
கிாிஎல்ல அவர்களின் காலகட்டத்திேல ஓர் அைமச்சரைவத் 
தீர்மானம் ெகாண் வரப்பட்  நிைறேவற்றப்பட் க்கின்ற . 
ஒவ்ெவா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் கு ம்பத்திற்கும் 7 
ேபர்ச்சஸ் காணி வழங்கப்ப ம் என்ற தீர்மானம் நிைறேவற்றப் 
பட் க்கிற . அ மட் மல்ல, அைத அ ப்பைடயாக 
ைவத் க்ெகாண்  இப்ெபா  அந்தக் காணிகளிேல  
கட்ட ஆரம்பித் ள்ேளாம். இலங்ைக அரசாங்க ம் இந்திய 
அரசாங்க ம் உதவி வழங்கக்கூ ய திட்டத்ைத அந்த 
ெசயற்பாட்ைட நாங்கள்  நைட ைறப்ப த்திக் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். அைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, இப்ெபா  ெப ந்ேதாட்டக் ைகத் 
ெதாழில் அைமச்சராக இ க்கின்ற நண்பர் நவின் 
திஸாநாயக்க அவர்கள்கூட ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின்  
நல்வாழ்வி ம் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தி ம் மிக ம் 
அக்கைற ெகாண்டவராக இ க்கிறார்; மகிழ்ச்சியாக 
இ க்கிற . இப்ெபா  சம்பளப் பிரச்சிைன காரணமாக 
இ பறிப் பட் க்ெகாண் க்கின்ற நிைலைம 
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இ ந்தா ம்கூட, இப்ெபா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளிகளின் 
அதிகார ர்வ ஒட் ெமாத்த சம்பளமாக 615 பாய் 
இ க்கின்ற . அந்த சம்பளத் டன் 100 பாய் 
கூட் யி க்கின்ேறாம் நாங்கள்.  அந்த 100 பாய் ஆன  
சும்மா வரவில்ைல. ஏைனய தனியார் ைறத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற அந்தத் ெதாைகைய 

தல் ைறயாக ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் சம்பளத்தில் 
ேசர்த்தி க்கின்ேறாம். கடந்த காலங்களில் இந்தத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர் சம்பளத்ைதப் ெபா த்தவைர அதைனத் ெதாழிற் 
சங்கங்க ம் கம்பனிக ம் ேபசித் தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அதில் அரசு தைலயிடாத நிைல இ ந்த . அைத மாற்றி 

தல் ைறயாக அதில் அரசின  கடப்பாட்ைட நாங்கள் 
நைட ைறப்ப த்தியி க்கின்ேறாம். இப்ெபா  அந்த 
சம்பளப் பிரச்சிைன ெதாடர்பாக ஒ  வழக்கு நி ைவயில் 
இ க்கின்ற காரணத்தினால் அ  வழங்கப்படவில்ைல. 
ெவகுவிைரவில் அந்த 100 பாய் ஜனவாி மாதத்தி ந்  
சம்பளத் டன் ேசர்க்கப்படப் ேபாகின்ற . அரசாங்க 
திைறேசாி லமாக அதைன வழங்க நடவ க்ைக 
எ த்தி க்கிேறாம். அ மட் மல்ல, கடந்த ைற நாங்கள் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு  வழங்கிய தீபாவளி 

ற்பணம்கூட அரச திைறேசாியால் வழங்கி ைவக்கப்பட்ட  
என்  கூறிைவக்க வி ம் கிேறன். அதாவ  அரசாங்கத்தின் 
ெசயற்பா , அக்கைற என்பன கடந்த காலங்களில் இல்லாத 
அள க்கு இப்ெபா  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் பக்கம் 
தி ம்பியி க்கின்ற ; அ  ஒ  மாற்றமாக இ க்கின்ற . 
அதைன மறந் விடக்கூடா . 

அ மாத்திரமல்ல, இந்த நாட் ேல இப்ெபா  
இ க்கின்ற ெபா ளாதார நிைலைமையக் க த்தில் எ த்  
நாங்கள் ஒ  ேயாசைனைய ன்ைவத்தி க்கின்ேறாம். 
அதாவ , ேதாட்டத் ெதாழிற் ைறயில் இ க்கின்ற ேதாட்டக் 
கம்பனிக க்கு இன்ைறய ைறயில் ேதாட்டங்கைள நடத்த 

யா விட்டால் outgrower ைற என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
ைறயில் ேதாட்டக் காணிகைள,  அங்கி க்கின்ற ேதயிைலச் 

ெச கைளெயல்லாம் கணக்கிெல த் , 2 ஏக்கர் தல் 5 ஏக்கர் 
வைர பிாித் , அவற்ைறத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் கு ம்பங் 
க க்கு வழங்கி, அவர்கைளத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் என்ற 
நிைலயி ந்  மாற்றி, ேதாட்ட சி  நில உைடைம 
யாளர்களாக மாற் வதன் லமாக கம்பனிகளின் 
வ மானத்ைத ம் ெதாழிலாளர்களின் வ மானத்ைத ம் 
அதிகாிக்கலாம். இதன் லமாகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
வாழ்க்ைகயிேல மாற்றத்ைதக் ெகாண் வர மா 
என்பதைன ஆேலாசித் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். அைத 
நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அைத மாற் வதற்கு 
நாங்கள் ெசயற்பட் க்ெகாண் தான் இ க்கின்ேறாம்.  

அ மட் மல்ல, ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கேள, மைலயக மக்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல நீங்கள் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வட மாகாணத்தில் கிளிெநாச்சி 
மற் ம் வ னியா மாவட்டங்களில் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்ற 
மைலயக மக்கள் பற்றி ம் அவர் ெசால் யி க்கின்றார். 
அைத ம் கவனத்தில் எ ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக் 
கி க்கின் . இந்த மைலயக மக்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல 
அவர்கள் மைலயகத்தில் மட் மல்ல, நா  த விய ாீதியாக 
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். வட மாகாணத்தி ம் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள் என்பைத நீங்கள் ாிந்  
ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நிைனக்கின்ேறன். இந்த 
அைனவாின் நலைனக்  க த்தில் எ த் த்தான் தமிழ் 

ற்ேபாக்குக் கூட்டணி ெசயற்ப கின்ற  என்பைதப் 
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல இவர்கள் ஒ க்கப்பட் , 
பிற்ப த்தப்பட் , தாழ்த்தப்பட் , சிைறயில் 
ைவத்தி க்கப்பட்ட ேபான்ற அந்த நிைலைம இன்  
மாற்றப்பட்  ப ப்ப யாக அவர்க ைடய வாழ்  ேதசிய 
நீேராட்டத்தில் கலந் ெகாண் க்கிற .  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, உங்க ைடய உைரைய 
த் க்ெகாள் ங்கள்! 

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
இன் ம் ெகாஞ்ச ேநரத்தில் க்கின்ேறன்.  

அந்த மக்கைள ெவ ைமயாக தனிைமப்ப த்தி, 
ஒ க்கிைவத் , பின்தள்ளி ைவத் , அவர்கைள வாக்கு 
வங்கியாகப் பயன்ப த்தி, அவர்கைளப் பயன்ப த்திக் 
ெகாண்  தங்கள் சுயலாபங்கைள அைடந் ெகாண் ந்த 
அரசியல் தைலைமகள் ேதாற்க க்கப்பட் , தல் ைறயாக 
ஏைனய மக்க டன் - வடக்கு கிழக்கி ள்ள தமிழ் மக்கள், 
சிங்கள மக்கள், ஸ் ம் மக்கள் அைனவ ட ம் -
ைகேகாத் க்ெகாண் , தன்மான ள்ள, சுயமதிப் க்ெகாண்ட 
மக்களாக வாழக்கூ ய நிைலைமக்கு நாங்கள் இப்ெபா  
மைலையக மக்கைள மாற்றிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். அந்த 
மைலயக மக்க க்குள் உள்ள ஒ  பின்தங்கிய பிாிவினர்தான் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள். அவர்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
உயர்த்த ேவண் ய கடப்பா  நிச்சயமாக எங்க க்கு 
இ க்கிற . அதைன நாங்கள் மறந் விடவில்ைல. நாங்கள் 
ப ப்ப யாக, நிதானமாக அதற்குாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்  வ கின்ேறாம் என்பைதக் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன். நன்றி. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த் , ெகளரவ ஞான த்  ேநசன் அவர்கள்! 

உங்க க்கு 14 நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ளன.  
 
[பி.ப. 3.39] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இந்த உயாிய சைபக்குத் தைலைமதாங்குகின்ற ெகளரவ 

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்க க்கு த ல் 
வணக்கத்ைதத் ெதாிவித் க்ெகாண் , மைலயகப் ெப ந் 
ேதாட்டத் ைற மக்கள் எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனக க்கு 
உடன யாகத் தீர்விைனப் ெபற் க்ெகா த்தல் சம்பந்தமான 
சைப ஒத்திைவப் ேவைள விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். மனித வரலாற்ைற எ த் க் 
ெகாண்டால், ேவட்ைட கத்தி ந்  விவசாய கத் க்குள் 

குந்  பின்னர் ைகத்ெதாழில் கத் க்குள் வந் , தற்ெபா  
தகவல் ெதாழில் ட்ப கத் க்குள் நாங்கள் ஓ க்ெகாண் க் 
கின்ேறாம். இவ்வா  உலகம் மாறிக்ெகாண் க்கின்ற 
நிைலயில், மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க் 
ைகயில் மாற்றங்கள் ஏற்பட் க்கின்றனவா? என்பைதப் 
பற்றி நாங்கள் சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
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[ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා] 
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இேதேநரத்தில் மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் 
வாழ்க்ைக உயர் க்காக உண்ைமயாக, உ ப்ப யாக, 
உளப் ர்வமாக உைழத் க்ெகாண் க்கின்ற தைலவர்க க்கு 
நான் இந்த இடத்தில் ெகளரவத்ைத ம் மாியாைதைய ம் 
அளித்தவனாக என  உைரக்குள் ெசல் கின்ேறன்.  

"பைழயன கழித ம் தியன குத ம் வ வல்ல; கால 
நியதி" என்  கூ வார்கள். அந்த வைகயில், பிற்ேபாக்கு 
வாதங்கள் கைளயப்பட் , ற்ேபாக்குவாத அ ப்பைடயில், 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க்ைக பற்றிச் சிந்திக்க 
ேவண் ய த ணம் வந்தி க்கின்ற . அேதேவைளயில், 
நல்லாட்சி என்  கூறப்ப கின்ற இந்த அரசாங்கத்தில் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க்ைகயி ம் ஒ  ம மலர்ச்சி 
ஏற்படேவண் ம் என்பைத நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
குறிப்பாகச் ெசால்லப்ேபானால், உைழப் கள் ேவண் ம்; 
உைழப்பாளிகள் ேவண்டாம் என்  கூற யா . அதாவ , 
எங்க க்கு சைமக்கப்பட்ட சாதம் ேவண் ம்; சைமக்க உதவிய 
பாைன ேவண்டாம் என்  கூற யா . எங்க க்கு 
சைமக்கப்பட்ட கறிகள் ேவண் ம்; சைமப்பதற்கு உதவிய 
சட் கள் ேதைவயில்ைல என்  கூற யா .  

அந்த வைகயில் க்கியமாகப் பார்க்கின்றேபா , 1820-
1840ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியிேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
இலங்ைகக்குக் ெகாண் வரப்பட்டார்கள். அவர்கள் வந்த 
காலத்தி ந்  தங்க ைடய உயாிய உைழப்பிைன இந்த 
நாட் க்காக வழங்கி வந்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் உயாிய 
உைழப்பிைன வழங்கியி ந்தா ம், அவர்கள  ேவதனத்ைத 
எ த் ப் பார்க்கின்றேபா , அ  அவர்களின் உைழப்பின் 
அள க்கு உயர்வாக இல்லாமல் கீழ்மட்டத்திேல காணப்ப  
கின்ற . 1947இல் தன் ைறயாக நைடெபற்ற 
பாரா மன்றத் ேதர்த ல் மைலயகத்தி ந்  ேதாட்ட 
மக்களின் சார்பில் 07 பிரதிநிதிகள் ெதாி ெசய்யப்பட்டார்கள். 
அந்த ேவைளயில், எங்க ைடய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
இட சாாிக க்குச் சார்பாக தங்கள  வாக்குகைள அளித்  07 
பிரதிநிதிகைளத் ெதாி ெசய்யக்கூ ய நிைலயில் இ ந்தார்கள். 
இவ்வா  அவர்க க்கு 07 பிரதிநிதிகள் 
கிைடத்தைமையயிட்  வல சாாிச் சிந்தைனயாளர்கள் 
அல்ல  இனவாாியாகச் சிந்திக்கின்றவர்கள் மத்தியில் 
அ க்கா  ஏற்பட் க்கேவண் ம். உடன யாகேவ, 1948-
1949களில் பிரஜா ாிைமச் சட்டம், கு ாிைமச் சட்டம் 
என்பன ெகாண் வரப்பட்  அவர்க ைடய பிரஜா ாிைமகள் 
பறிக்கப்பட்டன; வாக்குாிைமகள் பறிக்கப்பட்டன.  1947-
1977வைர கிட்டத்தட்ட 30 ஆண் கள் அவர்கள் 
சட்டமன்றத்தில் பிரதிநிதித் வம் இல்லாத ஒ  ச கமாகக் 
காணப்பட்டனர். 1977இல் தல் தடைவயாக வெர யா - 
மஸ்ெக யா என்கின்ற ன்  அங்கத் வத் ேதர்தல் 
ெதாகுதியி ந்  அமரர் எஸ். ெதாண்டமான் அவர்கள் 
ெதாி ெசய்யப்பட்டார். அதற்கு அ த்த கட்டமாகத்தான் 
இரண்டாம் கு யரசு அரசியல் யாப்பில் பிரஜா ாிைம 
என்கின்ற ஒ  விடயம் இடம்ெபற்றி ந்த . அதன் லமாக 
அவர்க க்குப் பிரஜா ாிைம வழங்கக்கூ ய நிைலைம 
ஏற்பட்ட .  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தமட் ல், அவர்கள் 
எப்ேபா ம் இந்த நாட் க்கு விசுவாசமாக இ ந் ெகாண் , 
இந்த நா  தைல நிமிர்ந்  நிற்கேவண் ம் என்பதற்காக, 
தைலகுனிந்  ெகா ந் கைளப் பறித் க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள் என்பைத நாங்கள் விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
அவர்கள் அவ்வா  உைழத்தேபா ம், அவர்க ைடய 
தைலைய நிமிர்த்திைவக்கக்கூ ய ெசயற்பா கள் கடந்த 
காலத்தில் ஆேராக்கியமான ைறயில் ேபாதியள  

நைடெபறவில்ைல என்ப தான் ேவதைனக்குாிய விடயமாக 
இ க்கின்ற . ஆனால், இன்ைறய நிைலயில் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்தேவண் ம் 
என்ற அ ப்பைடயில், தமிழர் ற்ேபாக்கு கூட்டணியான  
ெசயற்ப வைதக் கண்  நாங்கள் ளகாங்கிதம் 
அைடகின்ேறாம். அந்த வைகயில் அவர்க ைடய 
ெசயற்பா கள் லமாக ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் மத்தியில் 
ஒ  ம மலர்ச்சி, த்ெத ச்சி ஏற்பட் , அவர்கள் ஏைனய 
ச கத்திற்குச் சமமானவர்களாக எ ந் நின்  அவர்கள  
ெசயற்பா கைள ன்ென க்கக்கூ ய ஒ  சூழ்நிைல 
உ வாகுமாக இ ந்தால், அ  இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்தின் நல்லெதா  சாதைனயாக அைம ம்.  

உண்ைமயில், கார்ல் மாக்ஸ் என்ற ேசாஷ ச 
சிந்தைனயாளர் 19ஆம் ற்றாண் ன் ற்பகுதியில் 
குறிப்பிட் ந்த க த்  பற்றி  எங்க க்குத் ெதாி ம். 
அதாவ , எங்கு  ெதாழிலாளர்கள் ேமாசமாக அடக்கப் 
ப கின்றார்கேளா, ஒ க்கப்ப கின்றார்கேளா, சுரண்டப்ப  
கின்றார்கேளா அவர்கள் நாட் ல் ரட்சியாளர்களாக மாறி 
அவர்கைள அடக்குகின்ற, ஒ க்குகின்ற அந்த வர்க்கத்தின்மீ  
ேபார் ெதா த்  அவர்கைளத் ேதாற்க த்  ரட்சிகரமான 
பாட்டாளி வர்க்கத்தின் ஆட்சிைய அைமப்பார்கெளன்  அவர் 
எதிர்  கூறியி ந்தார். அவ ைடய எதிர்  கூறைலப் ேபான்  
ரஷ்யா ம் சீனா ம் கி பா ம் இன் ம் பல நா க ம் 
பாட்டாளி வர்க்கத்தின் ரட்சி லமாக ெவற்றி 
ெகாள்ளப்பட்டன. இதைன அறிந்த ேமற்குலகமான  
தங்க ைடய வல சாாிக் ெகாள்ைக ேதாற்க க்கப்பட்  
இட சாாித் வமான ேசாஷ ச அரசு மலரப்ேபாகின்ற 
ெதன்பைத உணர்ந்  உடன யாக ெதாழிலாளர்க க்கு 
சம்பள உயர் கைளக் ெகா க்க ன்வந்த . அவர்க க்கு 
ச ைககைள, நஷ்ட ஈ கைள, இழப்பீ கைளக் ெகா க்க 

ன்வந்தார்கள். இ  அவர்க ைடய  ற்ேபாக்கான ஒ  
சிந்தைனெயன் ம் கூறலாம். அதாவ , ெதாழிலாளர்கைள 

தலாளிமார்க க்கு சமநிைலயில் ைவத்  சம்பளங்கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய ஒ  நிைலைமைய ஏற்ப த்தினால் 
அவர்க ைடய ரட்சிகைள அடக்கிவிடலாெமன்  அவர்கள் 
சிந்தித்தார்கள். ஆனால், எம  நா  ேபான்ற கிழக்குலக 
நா கைள எ த் க்ெகாண்டால் நிைலைம இதற்கு மாறாக 
உள்ள .  

கார்ல் மாக் ன் பார்ைவயில் இரண்ேடயிரண்  
இனங்கள்தான் காணப்பட்டன. ஒன் , தலாளித் வ இனம்; 
அ த்த  ெதாழிலாளர் இனம். தலாளித் வ இனம் 
ெதாழிலாளர் இனத்திைனப் பிாித்தா வதற்காக பல 
நா களில் இனவாதம், மதவாதம், பிரேதசவாதம், சாதிவாதம் 
என்பன விைதக்கப்பட்டன. ெதாழிலாளர்கள் இைணயாத 
விதத்தில் அவர்கைள ேவ பிாித்  தந்திேராபாயமான 
ஆட்சியிைன அவர்கள் ெசய் வந்தி க்கிறார்கள். எம  
நாட் ம்கூட ேமாசமான நிைலயி க்கும் தங்க ைடய 
பின்தங்கிய வாழ்க்ைக நிைலைய உயர்த்திக்ெகாள்வதற்காக 
ஒன்றாக இைணந்  ேபாராடேவண் ய சிங்கள, தமிழ், 

ஸ் ம் ெதாழிலாளர்கள் இன்  ன்  வங்களாகப் 
பிாிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். இ  எங்க ைடய 
ஆட்சியாளர்கள், அதிகார வர்க்கங்கள் ெசய்த சாதைனயாக 
அைமந்தி க்கின்ற .  

நல்லாட்சி பற்றிக் கூறப்ப கின்ற இந்தக் காலகட்டத்தில் 
இவற்ைறெயல்லாம் தகர்த் விட்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் 
களின் வாழ்க்ைகயில் ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய 
விதத்தில் நாங்கள் சிந்திக்கேவண் யி க்கிற . ஏெனன்றால்,  
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் இன்ைறய நிைலைய 
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எ த் ப்பார்க்கின்றேபா  அவர்கள் ச க, ெபா ளாதார, 
அரசியல், கல்வி, சுகாதாரம் ேபான்ற பல ைறகளி ம் 
பின்தங்கியி ப்பைதக் காணலாம். இந்தப் பிேரரைணைய 
ெகாண் வந்த ெகளரவ அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
பல ள்ளிவிபரங்கைள இங்கு எ த் க்காட் ப் ேபசினார். 
எங்க ைடய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் பற்றி 
உண்ைமயாக சிந்திக்கின்ற ற்ேபாக்கு ன்னணியின ம் அ  
சம்பந்தமான க த் க்கைள எங்க க்கு எ த் க்கூறியி க் 
கிறார்கள்.  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் ெபா த்தமட் ல், அவர்கள்  
குைறந்தளவான ேவதைனத்ைதப் ெப கின்ற அேதேவைள, 
கூ தலான உைழப்பிைன  வழங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள் 
என்ப  எங்க க்குத் ெதாி ம். அ மட் மல்லாமல், ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய வாழ்வாதார அ ப்பைடகைள எ த் ப் 
பார்க்கின்றேபா  அவர்கள் அன் ெதாட்  இன் வைர 
'லயன் காம்பரா'க்களில் சிைற வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்  
ெகாண் ப்பைதக் காணலாம். அவர்கள் வாழ்கின்ற 

கள்கூட வசதியாக அைமக்கப்படாத நிைலைம காணப்ப  
கின்ற . இ வைர கால ம் அவர்க க்ெகனத் தனித் வமான 

கள் அைமத் க்ெகா க்கப்படாத நிைலயில், அ பற்றிய  
சிந்தைனகள் இன்  விாி பட் ப்பைதப் பார்க்கின்றேபா  
நான் சந்ேதாசம் அைடகின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, அவர்கள  ேபாக்குவரத்  வசதிகைளப் 
பார்க்கின்றேபா , அங்கு உட்கட்டைமப்  திகள்கூட 
ஒ ங்காகப் ேபாடப்படாத நிைல காணப்ப கின்ற . கல்வி 
நிைலயி ம்கூட அவர்கள் பின்தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். 

வெர யாவில் ன்ேற ன்   தமிழ்ப் பாடசாைலகளில்தான் 
கணித ஆசிாியர்கள் இ க்கின்றார்கள் என்ற விடயம் இங்கு 
சுட் க்காட்டப்பட்ட . GCE (O/L) பாீட்ைசயில் கணித 
பாடத்தில் சித்தியைடயா விட்டால் அவர்களால் உயர்தரத் 

க்குச் ெசல்ல யாத ேவதைனயானெதா  நிகழ்  
ஏற்ப வதற்கு வாய்ப்  இ க்கின்ற . அந்த வைகயில் 
கல்வியில், சுகாதாரத்தில் அவர்கைள ேமம்ப த்த ேவண் மாக 
இ ந்தால் அவர்க க்கு ேவண் ய வசதிகைள அவசரமாகச் 
ெசய் ெகா க்க ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . 
ேநாய்க்குள்ளானவர்க க்குத்தான் ம ந்  ெகா க்கேவண் ம் 
என்ப ேபால மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற 
எங்க ைடய தமிழ் சேகாதரர்க க்குாிய பாிகாரங்கைளச் 
ெசய்யேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . இந்தச் சைபையப் 
ெபா த்தமட் ல், கட்சி ேபதமின்றி ெகளரவ உ ப்பினர்கள் 
அைனவ ம் மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு உதவ 
ேவண் ெமன்ற விடயத்தில் ஒ மித்  நின்  குரெல ப்  
கின்ற சகுனம் ஏற்பட் ப்ப  நல்லாட்சிக்கு கிைடத்த 
ெவற்றியாகும்.   

ேம ம், அவர்கள் அ க்க  நிகழ்கின்ற மண்சாிவில் 
அகப்பட் த் தம  உயிைர மாய்த்தி க்கின்றார்கள். இ மட்  
மல்லாமல் ேதாட்டப் றப் ெபண்க ைடய குைறப்பிரசவம் 
பற்றிக் கூறப்பட் ந்த . அவர்கள் ேபாசைண மட்டத்தில் 
தாழ்ந்த நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள் என்ெறல்லாம் இங்கு 
ேபசப்பட்ட . எனேவ, இப்ப யான நிைலைமகைள நாங்கள் 
அவதானித்  இனிவ ங்காலங்களில் மைலயகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைள இரண்டாந்தர நிைலயி ள்ள ெதாழிலாளர் 
களாகக் க தாமல் இங்கி க்கின்ற சகல ச கங்க க்கும் ஈ  
ெகா க்கக்கூ ய சமநிைலயான ஆ ைமையப் ெபறக்கூ ய 
ஒ  ச கமாக மாற்றக்கூ ய விதத்தில் எங்க ைடய 
ெசயற்பா கைள அைமத் க்ெகாள்ளேவண் ம். ேகாட்பாட்  
அரசியல் எங்க க்குப் பல ேதால்விகைளத் தந்தி க்கின்ற . 

ெசயற்பாட்  அரசியைல ேநாக்கி நாங்கள் ெசல்லேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற .   

நாங்கள் 1972ஆம் ஆண் ல் ேசாச ச ஜனநாயக அரசியல் 
யாப்பிைன வைரந்  நாட்ைட வழிநடத்திேனாம். அ த்த 
கட்டமாக ஜனநாயக ேசாச ச அரசியல் யாப்பிைன வைரந்  
வழிநடத்திேனாம். ஆனால், எங்க ைடய ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள  வாழ்க்ைகயில் மாற்றங்கள் ெபாிதாக 
ஏற்படவில்ைல.  அப்ப யான ஒ  மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் ெமன்ற வைகயில் இப்ப யான ஒ  பிேரரைணையக் 
ெகாண் வந்த மக்கள் வி தைல ன்னணியின் தைலவ ம் 
ெகளரவ உ ப்பின மான அ ரகுமார திசாநாயக்க 
அவர்க க்கும் அதைன ஆதாித் ப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ற 
அைனத்  உள்ளங்க க்கும் வாழ்த் க்கைள ம் நன்றிைய ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இந்த ேவைளயில் கல்வியில் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் ெமன்ற வைகயில் எங்க ைடய இராஜாங்க 
அைமச்சர் ெகளரவ இராதாகி ஷ்ணன் அவர்கள் மைலய 
கத்தில் மட் மல்லாமல், குறிப்பாக வடக்கு, கிழக்கில் 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பல்ேவ  பகுதிக க்கும் ஒ  
சூறாவளிப் பயணத்ைத ேமற்ெகாண் க்கின்றார். அவ்வா  
பணிகைள ேமற்ெகாள் ம் அவர், ேம ம் அதிேல விசாலமாக 
அகலக்கால் பதிக்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
 அ த்ததாக ெகளரவ ற ப் ஹக்கீம் அவர்கள்! உங்க க்கு 

ஒன்ப  நிமிடங்கள் உண் .  

 
[பி.ப. 3.52] 

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, மக்கள் 
வி தைல ன்னணியின் தைலவ ம் எதிர்க்கட்சிப் பிரதம 
ெகாரடா மான ெகளரவ அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 

ன்ெமாழிந் ள்ள இந்தப் பிேரரைணயின்மீ  என் ைடய 
கட்சியின் சார்பி ம் சில க த் க்கைள ன்ைவக்க ேவண் ய 
ஒ  தார்மீகக் கடைம எனக்கு இ க்கின்ற . என் ைடய 
கட்சியான , சேகாதர சி பான்ைமச் ச கத்ைதப் பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்ற பிரதானமான அரசியல் கட்சிகளில் ஒன்  
என்ற அ ப்பைடயில் மாத்திரமல்ல, மைலயகத் தமிழ் மக்கள் 
ஏராளமாக வாழ்கின்ற கண்  மாவட்டத்ைதப்  பிரதிநிதித் 

வப்ப த் கின்றவன் என்ற அ ப் பைடயி ம் நான் அந்த 
மக்களின் பிரச்சிைனகள் சம்பந்தமாக ஒ சில விஷயங்கைள 
இந்த அைவயிேல குறிப்பி வ  மிக அவசியம் என்  
க கின்ேறன்.  

ேநற்  இந்தப் பாரா மன்றத்திேல அரசாங்கப் ெபா ப்  
யற்சிகள் சம்பந்தமான பாரா மன்ற ேமற்பார்ைவக் 
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கு வின் அமர்வின்ேபா  ெகளரவ உ ப்பினர் ேவ  குமா ம் 
நா ம் கலந் ெகாண் ந்ேதாம். கண்  மாவட்டத்தி  

க்கின்ற SLSPC, JEDB ேபான்ற அரச ேதாட்டக் 
கம்பனிகளின் வ வாய் மற் ம் அவற்றின் ெதாழிற்பா கள் 
சம்பந்தமான கணக்காய்  விபரங்கள் ஆராயப்பட்டன. 
அதன்ப  இந்த SLSPC, JEDB ேபான்ற நி வனங்கள் கடந்த 
40 வ டங்க க்கு ேமலாக எந்த வ மான ம் இல்லாமல் 
ெதாடர்ந் ம் மிக ேமாசமான நிைலயிேல நஷ்டத்திேல 
இயங்குகின்றைம மற் ம் குறித்த ேதாட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்ட 
நிைலயிேல இ க்கின்றைம சம்பந்தமாக நாங்கள் அங்கு அறிய 

ந்த . அ மாத்திரமல்ல, அந்தத் ேதாட்டங்ளில் மீளப் 
பயிாி தல் மற் ம் பசைள பாவித்தல் சம்பந்தமாக ம் 
அங்கி க்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு இரண்  
நாட்கள்கூட ேவைல இல்லாத ஒ  நிைலவரம் சம்பந்தமாக ம் 
மற் ம் அவர்கள் ெபா ளாதார ாீதியாக மிக ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்ற நிைலவரம் பற்றி ம் நாங்கள் அந்தத் 
ேதாட்ட காைமயிடத்திேல மாறி மாறிக் ேகள்விகள் 
ெதா க்கேவண் யி ந்த . இந்த நிைலயிேலேய இன்  
நாங்கள் இந்தப் பிேரரைணமீதான விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

குறிப்பாக இன்  இந்த நாட் ேல ஒ  மில் ய க்கும் 
ேமற்பட்ட ேதாட்டத் ைற சார்ந்த மக்கள் வாழ்ந்  
வ கின்றனர். அவர்களில் ன்  இலட்சத் ப் பத்தாயிரத் 

க்கும் ேமற்பட்ட ெதாழிலாள வர்க்கத்தினர் காணப்ப  
கின்றனர். மைலயகத் தமிழ் மக்க ைடய பிரச்சிைனகள் 
குறித்  இந்த அைவ ஆராய்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் 
ஒ  விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். என்ைனப் 
ெபா த்தமட் ேல, 1948ஆம் ஆண்  இந்திய வம்சாவளிப் 
பிரஜா ாிைமச் சட்டம் மற் ம் ேதர்தல் சட்டத்திேல 
தி த்தங்கள் ெகாண் வரப்பட்டைமயான , இந்த நாட் ன் 
சி பான்ைம ச கங்கள் மத்தியில் தனிப்ெப ம் இயக்கமாக 
வி ந்த தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சி அதன  இ ப்ைப இழக்கின்ற 
அள க்குக் காரணமாக அைமந்த . இத டாகேவ தமிழரசுக் 
கட்சி உதயமான  - உ ெவ த்த  என்  ெசான்னால் அ  
மிைகயாகா  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். அதாவ , ஜீ.ஜீ. 
ெபான்னம்பலம் அவர்கள் இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்களின் 
பிரஜா ாிைமைய இல்லாமற் ெசய்வதற்குக் ெகாண் வரப் 
பட்ட சட்ட லத்ைத ஆதாித்தார் என்ப தான் அன்  தந்ைத 
ெசல்வா அவர்கள் தமிழரசுக் கட்சிைய ெகாண் வ வதற்கான 
ஒ  பிரதானமான காரணமாக இ ந்த  என்பைத நாங்கள் 
மறந் விட யா .  

இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்க ைடய பிரஜா ாிைம 
மீண் ம் வழங்கப்ப கின்ற நிைலைம வந்தேபாதி ம்கூட, 
1948-1964ஆம் ஆண் வைர எல்லாப் பிரதான கட்சிக ம் 
கட்டம் கட்டமாகக் ெகாண் வந்த சட்ட லங்களின் வாயிலா 
க ம் சாி, ச கநல ேமம்பாட் த் திட்டங்களின் லமாக ம் 
சாி, இந்த மைலயகத் தமிழ்ச் ச கத்ைத ைமயாகப் 

றக்கணித்த மிகத் ரதிஷ்டவசமான ஒ  நிைலைமயினால் 
தான் அவர்க ைடய இன்ைறய வாழ்க்ைகத்தரம் 
ப ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட் க்கிற . அ மாத்திரமல்ல, 
எவ்வள தான் தி ம்பத் தி ம்ப நாங்கள் இந்த விஷயங்கைளக் 
கைதத்தா ம், எல்லா அ ப்பைடயி ம் ஏைனய ச கங்களின் 
தரத் க்கு இவர்கைள ஓங்கச் ெசய்வதற்கான யற்சிகைள மிக 

க்கமாக ம் அவசரமாக ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய 
அவசியம் இ க்கின்ற  என்பைத ம் இங்கு வ த்தியாக 
ேவண் ம்.    

வாக்குாிைம கிைடத்த பின்ன ம்கூட ப ப்பறி  
குைறந்தவர்களாக, வ ைமயில் வாழ்கின்ற, பலவந்தமாக 

ஒ க்கப்பட்ட இந்த ஏைழத் ெதாழிலாளர்கைள வஞ்சித்  
அரசியல் ெசய்வைத ஒ  பிைழப்பாகக் ெகாள்ளாமல், நாங்கள் 
மிகத் ெதளிவாக இவர்க ைடய பிரச்சிைனகைள 
அைடயாளம்கண்  அவற் க்குத் தீர் காண ேவண் ம். 
இன்  ேதாட்டப் றங்க க்குப் ேபானால்  அவர்கள் 
எங்களிடம் ேகட்ப , "எங்க க்குக் கூைரத் தக கள்  
தா ங்கள்!" என் தான். ஓட்ைட ஒ சலாக இ க்கின்ற 
அவர்க ைடய க க்குள்ேள நிைறய பீப்பாய்கைள ம்  
பலவிதமான ஏனங்கைள ம் ைவத்  மைழநீைரத் த க்கின்ற 
மிகத் ர்ப்பாக்கியமான நிைலயிேல அவர்கள் இ ப்பைத 
நாங்கள் ெதாடர்ந் ம் பார்த் வ கிேறாம். எனேவ, இந்த 
விடயம் சம்பந்தமாகக் கூ ய கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம். 

என்ைனப் ெபா த்தமட் ேல, ெபா வாக எல்லா 
விதத்தி ம் இவர்க ைடய வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்  
வதற்கான யற்சியில் கூ ய கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம் 
என நான் க கிேறன். சற்  ேநரத்திற்கு ன்   மகளிர் 
மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் மாண் மிகு (தி மதி) 
சந்திராணி பண்டார அவர்கள் இந்த அைவயிேல இ ந்தார். 
குறிப்பாக, இந்த மக்கள் மத்தியில் இ க்கின்ற 
ெபண்க ைடய நிைலைமையப் பற்றிப் ேபசும்ேபா , அவர் 
ெதளிவாக அவதானிக்க ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
மைலயகத்தில் வாழ்கின்ற ெபண்க ைடய - தாய்மா ைடய 
நிைலைம மிக ேமாசமாக இ க்கிற . ேபாஷாக்கின்ைம 
மாத்திரமல்ல, சிசு மரணம் சம்பந்தமாக ம் விகிதாசார ாீதியாக 
ஏைனய ச கங்க டன் ஒப்பி ம்ேபா  இந்தச் ச கத்தில் 
மிக க்கியமான கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ய அவசியம் 
இ க்கிற  என்பைதச் ெசால் யாக ேவண் ம்.  

இவர்கள் மிக இளவயதில் தி மணம் க்க ேவண் ய 
நிர்ப்பந்தம் ஏற்ப கின்ற நிைலயில் பா ய வயதிேலேய 
குழந்ைதகைளப் பிரசவிக்க ேவண் ய ர்ப்பாக்கிய நிைல 
இந்தப் பிரேதசத் தாய்மா க்கு ஏற்ப கிற . குழந்ைத 
வளர்ப்பி ம் எந்த உதவி ம் இல்லாமல் ப ேமாசமான 
ேபாஷாக்கின்ைமயால் இந்தக் குழந்ைதகள் பாதிக்கப்ப கின்ற 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . ஏறத்தாழ 1/3 பங்கினரான 
குழந்ைதகள் ேபாஷாக்கின்ைமேயா  பிறக்கின்ற ஒ  
நிைலவரம் இந்தப் பிரேதசங்களிேல காணப்ப கிற . உலக 
வங்கியால் இரண்  கிழைமக க்கு ன்  ெவளியிடப்பட்ட 
அறிக்ைகயிேல மிகத் ெதளிவாக இ சம்பந்தமான பல 
தர கள் தரப்பட் ள்ளன. எனேவ, இவர்கைள ஏைனய 
ச கங்கேளா  ஒப்பீட்  ாீதியாக ன்ேனற் வதற்கான 
நடவ க்ைககளில் இறங்கும்ேபா  பலவிதமான விடயங்கைள 
நாங்கள் க த்திேல எ க்கேவண் ள்ள . க த்தாிக்கின்ற 
வயெதல்ைலக்குள் இ க்கின்ற ெபண்கள் மத்தியில் 1/3 
பங்கினர் ேபாஷாக்குக் குைறவினால் பாதிக்கப்ப ம் 
நிைலைம இ ப்பதாக ம் இந்தக் கணிப்பீ  ெசால்கிற . 
ெபா ளாதார நிைலைமயின் காரணமாக  இவர்க க்குப் 

ேராட்டீன் குைறவான உண கைள உட்ெகாள்ள ேவண் ய 
நிர்ப்பந்தம் ஏற்ப கின்ற .  தாய்ப்பால் ஊட்ட யாத 
அள க்குப் ேபாஷாக்கின்ைம பல ேதாட்டப் றங்களிேல 
இ ப்பைத ம் ம த் வ ாீதியான ஆய் கள் 
சுட் க்காட் கின்றன. எனேவ, இவர்கைள இந்த ேமாசமான 
நிைலயி ந்  வி விப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.   

அ மாத்திரமல்ல, அவர்க ைடய அைடயாளத்ைத 
நி பிப்பதற்கான ஆவணங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதில் 
இ க்கின்ற பல பிரச்சிைனகைளப் பற்றி அ க்க  நாங்கள் 
ேதாட்டப் றங்க க்குப் ேபாகின்றெபா  எங்களால் 
அறிய கின்ற . வாக்குப் பதி க்கு, ெதாழில்வாய்ப் க்கு, 

1541 1542 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

வங்கிக் கணக்குகைளத் ெதாடங்குவதற்கு, பா காப் க்கு, 
இ ப்ைப உ திப்ப த் வதற்கு, சுதந்திரமாக ெவளியில் 
பயணிப்பதற்கு, அரச மானியங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு 
என அவர்க க்கு அைடயாள அட்ைடகளின் ேதைவப்பா  
அவசியமாக இ க்கின்ற .  அவ்வாறான நிைலயி ம் 
அதைனப் ெப வதற்கு ஏைனய இலங்ைகயர்கைள விட ம் 
இவர்கள் கூ தலான இடங்க க்குப் ேபாய் பலவிதமான 
அத்தாட்சிகைளப் ெபறேவண் ய நிர்ப்பந்தம் ஏற்ப கிற . 
இந்த விடயத்தி ம் க்கியமாகக் கவனம் ெச த்தப்பட 
ேவண் ம். ேதாட்ட காைமயாளாிடத்தி ந் , ைரமாாி 
டத்தி ந்  அதற்கான சான்றிதழ்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்வதில், அேதேபால் அங்குள்ள கிராம ேசவகர்கள், 
பிரேதச ெசயலாளர்களிடத்தி ந்   அத்தாட்சிகைளப் 
ெப வதில் இவர்கள் பல பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கு 
கிறார்கள்.   ேம ம், நிரந்தர வதிவிட கவாிையக் ெகா க்க 

யாைமயா ம் தங்க ைடய  அைடயாள அட்ைடகைளப் 
ெப வதில் பல ம் பல பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கு 
கிறார்கள். இந்த விடயத்திேல மிகத் தீவிரமாகக் கவனம் 
ெச த்தப்பட ேவண் ம். 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்க க்கு இன் ம் ஒ  நிமிடம்தான் இ க்கிற .  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
நான் த் க்ெகாள்கிேறன்.  

நான் அறிந்தவைரயில், 7 ேபர்ச்சஸ் காணி வழங்கப் 
ப கின்ற விடயம்கூட இன்  பல ேதாட்டங்களிேல 

றக்கணிக்கப்பட்  வ கிற . அ சம்பந்தமான அரச 
ெகாள்ைகைய மிகத் தீவிரமாக அ ல்ப த்த ேவண் ெமன்  
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இங்கு ெசால்லப்பட்ட ேபால், கண்  மாவட்டத்திேல 
JEDB, SLSPC ேபான்ற அரச ேதாட்ட நி வனங்கள் 40 
வ டங்க க்கு ேமலாக நஷ்டத்திேல இயங்கிக் 
ெகாண் க்கின்ற நிைல காணப்ப கின்ற . Elkaduwa 
Plantationஇ ந்  பாத்த ம்பர, நாவலப்பிட் ய, கம்பைள 
ேபான்ற பல இடங்களிேல இ க்கின்ற பிரமாண்டமான 
இத்ேதாட்டங்கள் கடந்த 40 வ டங்க க்கு ேமலாக 
எந்தவிதமான வ மானத்ைத ம் காட்ட யாமல் - ஈட்ட 

யாமல் இ க்கின்றன. கேலெபாக்க, கல்பிகில்ல, ஹாகல, 
ஆலெகால, ம ல்கேல, மாஉஸ்ஸ, ெநல் மைல, கிேரட்ெவ , 

ட் ல்ெவ , ல்கந் ர என்  எத்தைனேயா ேதாட்டங்கள் 
இன்  மிக ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் 
காணப்ப கின்றன. இவற்ைறக் குைறந்தபட்சம் Outgrower 
Systemஇன் லம் அத்ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற 
ெதாழிலாளர்க க்கு இரண்  ஏக்கர் தம் பகிர்ந்தளிப் 
பத டாக அவர்கள் அத்ேதாட்டங்கைள வி த்திெசய்வதன் 

லம் வ கின்ற வ மானத்ைத அதிகாிப்பதற்கான 
யற்சிகைளச் ெசய்ய ம் என் ம் அ  சம்பந்தமாக தீவிர 

கவனம் எ ப்ப  நல்லெதா  மாற் வழியாக இ க்கும் 
என் ம் ேநற்  நா ம் நண்பர் ேவ  குமா ம், குறிப்பிட்ட 
அந்தக் கு  அமர்வின்ேபா  கைதத் க்ெகாண்ேடாம் 
என்பைத நான் இங்கு மீண் ம் ஞாபகப்ப த் கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, இன்  ேதாட்டங்களிேல க தங்கள் - 
ேவைலவாய்ப்  வழங்குவதற்கான மற் ம் ேநர் கப் 
பாீட்ைசக்கான க தங்கள் கூட - உாிய ேநரத்தில் உாியவர் 
களிடம் ெசன்றைடவதில்ைல. அவ்வா  க தங்கள் ெசன்றைட 
வதற்கு கிட்டத்தட்ட 10 நாட்க க்குேமல் ெசல்கின்ற . அங்கு 
தபால் விநிேயாகத்தில்கூட மிக ேமாசமான தாமதம் 
காணப்ப கின்ற  என்பைதச் சுட் க்காட் , இவற் க்கான 
உாிய நடவ க்ைககள் உடன யாக எ க்கப்பட 
ேவண் ெமன்  வ த்தி, சந்தர்ப்பத் க்கு நன்றி கூறி, 
அமர்கின்ேறன்.  
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ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් වැවිලි 

කර්මාන්තය පවතින පෙද්ශවල ජීවත් ෙවන කම්කරුවන්ෙග් 
සමාජ හා ආර්ථික තත්ත්වය ගැන වාෙග්ම අධ ාපන හා ෙසෞඛ  
තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් සිදු කළ පකාශයන් සම්බන්ධව අපි 
එකඟ ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 1964දී අත්සන් කළ සිරිමා-
ශාස්තී ගිවිසුෙමන් පසුව හාරලක්ෂ පනස්දහසකට පුරවැසිකම 
ලැබී ඉන් පසුව යම් කිසි අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීෙම් අවස්ථාවක් ඒ 
අයට ලැබුණු බව අපි කියන්න ඕනෑ. ඊට ෙපර එවැනි තත්ත්වයක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  

ගරු හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, 1947 පැවැති 
මැතිවරණෙයන් ඒ අයට විශාල මන්තී සංඛ ාවක් පත් කර 
ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණත් පසුව එය අහිමි වුණා. එෙසේ අහිමි 
වීෙමන් පසුව ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් හඬ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒෙම් කමයක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් 
1964දී අත්සන් කළ සිරිමා-ශාස්තී ගිවිසුෙමන් පසුව ඒ අයට 
පුරවැසිකම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ඡන්ද බලයත් ලැබීම නිසා යම් 
කිසි මන්තී සංඛ ාවක් පත් කරන්නත් ඒ අයට පුළුවන්කම 
ලැබුණා. ඉස්ෙසල්ලා කවුරු හරි පත් කළා නම් ඒ ෙතොණ්ඩමන් 
මහත්මයා තමයි 1960දී පළමුෙවන්ම පත් කෙළේ කියා මා 
හිතනවා. අද ඒ අයට විෙශේෂෙයන්ම කන්ද උඩරට ෙවනුෙවන් 
මන්තීවරුන් සංඛ ාවක් පත් කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය්ත් දවිඩ සම්භවයක් ඇති විශාල කම්කරු ජනතාවක් 
සිටින බව. ෙම් අයෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉතාම පහළ මට්ටමක 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ පෙද්ශවල තිෙබන පාෙද්ශීය වැවිලි 
සමාගම්වල පරිපාලනය විශාල වශෙයන් දුර්වලයි. විෙශේෂෙයන්ම 
අගලවත්ත වැවිලි සමාගම ගත්තාම, ඒ වැවිලි සමාගමට අයත් වතු 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒවාෙය්  කම්කරුවන්ට ෙසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙසේවා 
නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඊට අමතරව ඒ 
අයට අවශ  ෙසෞඛ  හා අධ ාපන පහසුකම් ලබා දීම ඉතාම පහළ 
මට්ටමක තිෙබන්ෙන්. කම්කරු ඇමතිවරයා වශෙයන් මම ෙම් 
සම්බන්ධව දිගින් දිගටම ඒ අය කැඳවා සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම 
මුළු වතුකරෙය්ම EPF, ETF ෙනොෙගෙවන වතු පිළිබඳව දැනට 
අපි සමීක්ෂණය කර තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒ 
සියලු ෙදනාම කැඳවා සාකච්ඡා කර ඊට පසුව අවශ  නීතිමය 
පියවර ගන්න.  
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[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා] 
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ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් 
ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් -ෙසේවකයින්ෙග්- පඩිය නැත්නම් 
ෙව්තනය තීන්දු කිරීෙම් කාරණය ගැනත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් වතුකරෙය් දවිඩ ජනතාවෙග් ෙව්තනය 1998 ඉඳලාම තීන්දු 
වුෙණ්, සාමුහික ගිවිසුමක් මඟින්. සාමුහික ගිවිසුමක් අවුරුදු 
ෙදකකට වරක් අත්සන් කරනවා. 1998 ඉඳලා කිහිප වරක්ම ෙම් 
ෙසේවක-ෙසේව  ෙදපාර්ශ්වය එකතු ෙවලා සාමුහික ගිවිසුම් අත්සන් 
කර ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙව්තන තීන්දු කළා. නමුත් මම කියන්නට 
ඕනෑ, අද පවතින තත්ත්වය අනුව - අද අපි පිළිගන්නට ඕනෑ- 
වතුකරෙය් විෙශේෂෙයන්ම ෙත්, රබර් කර්මාන්තෙය් බිඳ වැටීමක් 
සිදු වී තිෙබන බව. ඒවාෙය් මිල විශාල වශෙයන් අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙසේව  පක්ෂය -වතු කළමනාකාර පක්ෂය- 
කැමැති වුෙණ් නැහැ, ෙමවර සාමුහික ගිවිසුමට ඇතුළත් ෙවන්න. 
ෙම් සම්බන්ධව මෙග් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් පළමුෙවන් 
සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැත්වූවා.  

ඊට පසුව මෙග් මූලිකත්වෙයන් සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම අපි 
පැවැත්වූවා. නමුත් එය සාර්ථක කර ගන්න බැරි වුණා. මම රුපියල් 
770ක ෙව්තනයක් ඒ අයට ෙයෝජනා කළා. ඒ ෙයෝජනා කළ 
රුපියල් 770ක ෙව්තනයට ෙසේව  පක්ෂය එකඟ වුෙණ් නැහැ. මම 
කියන්නට ඕනෑ, දැනට පවතින රුපියල් 450ක මූලික වැටුප 
රුපියල් 500 දක්වා වැඩි කරන්නත්, මිල මත දීමනාව වන රුපියල් 
30 එෙසේම තබන්නත්,  දිරි ගැන්වීෙම් දීමනාව රුපියල් 104 සිට 
රුපියල් 240 දක්වා වැඩි කරන්නත් මම ෙයෝජනා කළ බව.  ඒක 
පමාණවත් ෙනොවුණත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී වතුවල තිෙබන ආර්ථික 
තත්ත්වය අනුව දිය හැකි උපරිම මිල වශෙයන්, උපරිම දීමනාව 
වශෙයන් තමයි රුපියල් 770ක් ෙදන්නටය කියා ෙයෝජනා කෙළේ.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have one more minute. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Sir, please give me two more minutes.  
 
නමුත් එය කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ අනුව අපි 

රජයක් වශෙයන් තීන්දු කළා - [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒ අනුව අපි 
රජයක් වශෙයන් තීන්දු කළා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට 
සහන දීමනාවක් වශෙයන් ලබා ෙදන රුපියල් 2,500 දීමනාව 
වතුකරෙය් ජනතාවටත් ලැෙබන විධියට කටයුතු ෙයොදන්නට. ඒ 
නිසා අද ෙම් සාමූහික ගිවිසුම් මගින් ෙව්තනය තීන්දු ෙනොෙවන 
හැම අවස්ථාවකම රුපියල් 2,500 දීමනාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා 
වතුකරෙය් සියලුම ෙසේවකයින්ටත් ඒ රුපියල් 2,500 දීමනාව 
ලැෙබනවා. මම හිතනවා, දැනට ෙමය උසාවිෙය් සාකච්ඡා වන 
නිසා ලබන 09 වැනි දා - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
වැඩ දුන් දින ගණන අනුව.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔව්. ඒක ෙදන්නම්. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
රුපියල් 2,500  ඒ පංගුෙව් එන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ලබන 09 වැනි දා ෙවනෙකොට එය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට 

ෙගෙනන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රුපියල් 2,500ක් 
ෙදන්ෙන් සමසත්යක් වශෙයන් ෙනොෙවයි, වැඩ කරන දිනකට 
රුපියල් 100 බැගින්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් මාසයකට 
වැඩ කරන දින 25ක්. මම දන්ෙන් නැහැ හැම වත්තකම මාසයකට 
දින 25ක් වැඩ තිෙබනවාද කියලා.  [බාධා කිරීමක්] දින 25ක් වැඩ 
කෙළොත් රුපියල් 2,500ක් ලැෙබනවා. වැඩ කරන දිනකට 
රුපියල් 100 බැගින් තමයි ලැෙබන්ෙන්.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පඩි වැඩි වීමත් ෙසේව  පාර්ශ්වෙය් යම් 
යම් විෙරෝධතා මැද්ෙද්යි  අපි කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජීවත්වන ඒ 
කම්කරුවන්ට, ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල සහායක් ෙදන, උර 
ෙදන ඒ කම්කරුවන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීමක් වශෙයන් තමයි 
අපි ඒ තීන්දුව කියාත්මක කරන්ෙන් කියමින්, මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසාන කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.09] 
 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් විවාදයට මඟ 

පෑදූ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායකතුමා ෙමන්ම, විපක්ෂ 
සංවිධායකතුමා වන ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට 
විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරමින් මම ෙම් විවාදයට සහභාගි ෙවන්න 
කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා කිව්වා වාෙග්ම, 
අෙප් දිගම්බරම් අමාත තුමා පැහැදිලි කළා වාෙග්ම වතුකරෙය් 
නිවාසවල තත්ත්වය අද ඉතාම පහළ මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල පහසුකම් ඉතාම පහළ 
මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. තවමත් වතුකරෙය් ජනතාව ජීවත්වන 
ලයින්වල විදුලිය නැති ස්ථාන විශාල වශෙයන් තිෙබනවා. ඒ 
අයෙග් වැසිකිළි කැසිකිළිවල තත්ත්වයත් ඉතාම පහත් මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද  අෙප් ෙත් හා රබර් 
වතු ගත්ෙතොත් නඩත්තු කරන ආකාරය අනුව වර්ග තුනක් 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, ෙබොෙහොම ෙහොඳට නඩත්තු කරන 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වතු. ඊළඟට, ෙහොඳට නඩත්තු ෙනොකරන 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වතු සහ පාඩු ලබමින් දුවන, නඩත්තු 
කරන්ෙන් නැති රජෙය් වතු. ෙහොඳින් නඩත්තු කරන වතුවල 
වුණත් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වතු කම්කරුවන්ට 
මාසෙය් සම්පූර්ණ දින ගණන වැඩ කිරීෙම් පහසුකම් ලැබුණත් 
ඇත්තටම ඔවුන්ෙග් පඩිය රුපියල් 450න් ඉහළට එන්ෙන් 
ෙබොෙහොම කලාතුරකින්. ඒ නිසා ඇත්තටම ෙමතැන විශාල 
අසාධාරණයක් තිෙබන බව මට ෙපෙනනවා.  

වතු කම්කරුවන් -ෙත් දළු ෙනළන කාන්තාෙවෝ වුණත්, ෙත් 
වත්ෙත් රබර් වත්ෙත් වැඩ කරන කම්කරුෙවෝ වුණත්-  සාමාන  

1545 1546 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කම්කරුවන් ෙනොෙවයි. ඔවුන් පුහුණු කම්කරුවන් ගණයට 
වැෙටන අය. අද අෙප් රෙට් පුහුණු කම්කරුෙවකුෙග් සාමාන  
වැටුප රුපියල් 2,000යි, 2,500යි අතර මට්ටමක තමයි  
තිෙබන්ෙන්. එෙහම  තිෙබද්දි ෙමම කම්කරුවන්ෙග් රුපියල් 
450ක වැටුප ගැන අපි ෙකොච්චර කථා කළත්, සාමුහික ගිවිසුම් මත 
වැඩි කළත් සාධාරණ විධියට වතු සමාගම් හරහා, එෙහම නැත්නම් 
රජෙය් වතු සමාගම් හරහා වැඩි කර ගන්න අමාරුයි කියලායි මට 
නම් ෙපෙනන්ෙන්. ඒකට ෙහේතුව වන්ෙන්, ඔවුන් ඒ සඳහා එකඟ 
ෙනොවීමයි.  

අෙප් කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත තුමා කිව්ෙව්, 
ඒ සියලුම වතු කළමනාකාර සමාගම්  වැටුප රුපියල් 750ට වැඩි 
කරන්න එකඟ ෙවන්න කැමැති වුෙණ් නැහැ කියලායි.  ඒ වාෙග්ම 
එම වතු සහ ඒ වතුවල පාරවල් නඩත්තු කරන්ෙන් වතු 
අයිතිකරුවන්. වතු කළමනාකරණය කරන අය පාරවල් හදා 
ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් වතුවල පාරවල්වල තත්ත්වය ඉතාම 
නරකයි. ඒ දරුවන්ට ළඟ තිෙබන පාසලකට එන්නවත්, නගරයට 
එන්නවත් ෙනොහැකි තරෙම් ඉතාම දුෂ්කර තත්ත්වයක තමයි ඒවා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඉස්සර හිටපු වතු 
හිමිකරුෙවෝ කම්කරුවන්ෙග් ලැයිම් කාමර හැදුෙව් පාෙරන් 
ෙබොෙහොම ඈතට ෙවන්නයි. ඔවුන්  හිතාමතාමයි ඒවා නගරෙයන් 
ගෙමන් ෙබොෙහොම ඈතට ෙවන්න හැදුෙව්. ෙමොකද, ඒ අය ගමත් 
එක්ක, නගරයත් එක්ක තිෙබන සම්බන්ධතා පුළුවන් තරම් අඩු 
කිරීම වත්තට වාසිදායක නිසයි. හැබැයි, ඒ කාලෙය් පුංචි දරුෙවෝ 
බලා ගන්න වත්ෙත් day care centres තිබුණා. ඒ වතුකරෙය් 
ඉස්පිරිතාලයක් තිබුණා. සුදුසුකම් අඩු වුණත් සාමාන ෙයන් පුහුණු 
කරපු ෛවද වරුන් හිටියා. වතු පාසල් තිබුණා. අද ෙමම 
ආෙරෝග ශාලා සහ වතු පාසල් ආණ්ඩුවට ගත්තත් තවමත්               
ඒවා ඉතාම පහළ මට්ටමක තමයි  තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම               
විද ා අංශෙයන් උසස් ෙපළ කරන්න පුළුවන් මට් ටෙම් වතු පාසල් 
ෙදකක්, තුනක් තිෙබනවා. මුතු සිවලිංගම් මැතිතුමා ඒ ගැන 
දන්නවා. ඒවාෙය් තත්ත්වයත් ඉතාම පහළ මට්ටමකයි 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ ෙහේතුව නිසා වතු සමාගම් එෙහම නැත්නම් රජෙය් වතු ඒ 
විධියටම තියා ෙගන වතු කම්කරුවන්ෙග් පශ්නය විසඳන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ගරු වාසුෙද්ව 
මන්තීතුමනි, ෙම් මිනිසුන්ෙග් පඩිය වැඩි කරන්න බැරි නම්, 
කරන්න තිෙබන ෙහොඳම ෙද්  පුළුවන් විධියට අක්කරයක් ෙදකක් 
ඒ අයට ෙබදලා ෙදන එක. ෙබදලා දීලා ඒ වතු නඩත්තු කිරීම 
සඳහා ඒ වත්තට අවශ  ෙපොෙහොර ටික, ෙබෙහත් ටික හා ඒ සඳහා 
අදාළ ෙද්වල් ටික සමාගමට ෙදන්න පුළුවන්. ඊට පසුව ඒ 
සමාගමට ෙත් දළු මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට පසුව ෙත් දළුවලට 
ගාස්තු ෙගවන ෙකොට වතු නඩත්තු කිරීම සඳහා වියදම් වූ මුදල අඩු 
කර ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කමය ෙකන්යාෙව් 
ඉතාම සාර්ථකව  ෙකෙරනවා. ඒ කම්කරුෙවෝ රබර් වතු කෑල්ල, 
කුරුඳු වතු කෑල්ල, ෙපොල් වතු කෑල්ල විෙශේෂෙයන් ෙත් වත්ත 
ෙහොඳට නඩත්තු කළා. අද වන විට රජෙය් වතුවලට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව, 
ජනවසම වාෙග් ආයතන විසින් අක්කර 50, 60 හිතූ හිතූ විධියට 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙබදලා ෙදනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ 
ෙමෙහම ෙබදලා ෙදන්න එපා කියලා. ෙමෙහම ෙබදලා ෙදනවා 
නම් ෙබදන්න ඉස්සර ෙවලා වත්ෙත් කඩා වැටිච්ච, ගරා වැටුණු, 
වැඩ නැති, කිසිම පහසුකමක් නැතිව වතුවල ඉන්න කම්කරු පවුල් 
ගැන ඉස්ෙසල්ලා හිතන්න ඕනෑ.  කම්කරු පවුල්වල අයට ඉඩමක් 

දීලා, ඔවුන්ෙග් පශ්නය විසඳලා ඉන්න ඕනෑ. ෙම් ඉඩම් ෙවනත් 
සංවර්ධන ව ාපෘති සඳහා ඒ ආකාරයට ෙබදීම ගැන මෙග් 
විෙරෝධතාවක් නැහැ. හැබැයි, එෙහම ෙබදන්න ඉස්සරෙවලා ෙම් 
වතුවල ජීවත්ෙවන කම්කරුවන්ට ඉඩම් දීලා -ඔවුන්ට ජීවත් 
ෙවන්නට පමාණවත් ඉඩමක් දීලා- ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ 
කියන කාරණය පිළිබඳව මම විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා.  

ෙම් ළඟදී නුවර දිස්තික්කෙය් වතු කිහිපයකින් අක්කර 50 
අක්කර 100 එක එක්ෙකනාට දීලා ෙම්වා මනින්න ගියාම ඒ 
කම්කරු ජනතාව ගිහිල්ලා ෙගෝරි දාලා මනින්න ෙනොදී එළවා 
ගත්තා. අෙප් මන්තීතුමා ඒ ගැන ෙහොඳටම දන්නවා.  

ඇත්තටම අද නඩත්තු කරන්ෙන් නැති, අතහැර දමා තිෙබන 
වතු ෙබදනවා නම්, ෙබදන්න කලින් ඒ වතු කම්කරුවන්ට 
පමාණවත් ඉඩමක් දීලා ඒ අය ෙග් ඉඩම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑය 
කියන කාරණය මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, වතුකරෙය් 
පාසල් පිළිබඳව, වතුකරෙය් ආෙරෝග  ශාලා පිළිබඳව විෙශේෂ 
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ඒවා දියුණු කරන්න. මන්ද 
ෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන දරුවන්ෙග්, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් බර අඩු දරුවන්ෙග් හා ෙකොර දරුවන්ෙග් 
පමාණය ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් අපි වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

ජනවසම සහ ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව කම්කරු 
පවුලකට අක්කරයක් ෙහෝ අක්කර 2ක් ෙහෝ අක්කර 3ක් ෙහෝ 
පුළුවන් විධියට දීලා, ඔවුන් හරහා ඒ ඉඩම නඩත්තු කරවලා, 
ඔවුන්ට අවශ  ආධාර ලබා දීලා, ඒ ෙත් දළු මිල දී ගන්නා කමය 
පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය්දී සාකච්ඡා වුණා. මා දන්නවා, 
සිවලිංගම් හිටපු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන දිගින්-දිගටම 
කථා කළාය කියලා. හැබැයි, ඒ කටයුත්ත සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. මා 
හිතන හැටියට පාඩු ලබන, නඩත්තු ෙනොකරන වතු ඒ 
කම්කරුවන්ට භාර ෙදන්න ඉතාම ෙහොඳ ෙවලාව ෙම්කයි. ඒ 
කම්කරුවන් ලවා ඒ වතු නඩත්තු කරවලා, නැවත සිටුවීම, 
ෙපොෙහොර දැමීම, කප්පාදු කිරීම යන ෙම් සියල්ලම ෙහොඳට 
කරවලා, ඊට පස්ෙසේ ඒ අයෙගන් ඒ ෙත් දළු අරෙගන, ඒ ෙත් 
දළුවලට මුදල් ෙගවා, කළමනාකරණය සඳහා ඔවුන්ෙගන් 
ගාස්තුවක් අය කරෙගන, ඒ කම්කරුවන්ට ලබා දුන්නු ෙපොෙහොර 
හා රසායනික දව වලට මුදල් අය කරගන්නා කමයකට කරෙගන 
ගිෙයොත් ෙකන්යාෙව් වාෙග් ෙම් වතුවල තත්ත්වය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම මා 
කියන්න කැමැතියි, දැනට අතහැර දමා තිෙබන වතුවල අසරණ 
ෙවලා ඉන්න කම්කරුවන්ෙග් ඉඩම් පශ්නය විසඳන්ෙන් නැතුව 
ෙම් වතු ෙබදන්න එපාය කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වතු කම්කරුවන්ෙග් 
ඡන්ද බලය ගැන, අරවා ගැන, ෙම්වා ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කථා 
කළා. ඇත්තටම වතු පාලකයන්ෙග් සහ වතු අයිතිකරුවන්ෙග් 
වහලුන් බවට පත් ෙවලා දැඩි පීඩනයකින් හිටපු කම්කරු ජනතාව 
නඟාසිටුවා, ඒ මිනිසුන් අභිමානවත් මිනිසුන් හැටියටත්; වෘත්තීය 
සමිති හා කම්කරු නායකයන් හැටියටත් මතු කරලා ගත්ෙත් 
ෙසෞම මූර්ති ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමාය කියන  එක අමතක 
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. එතුමා අද ජීවතුන් අතර නැහැ. එතුමා තමයි 
ඒ අයෙග් ඡන්ද බලය සහතික කෙළේ. වතුකරෙය් යම්තම් ෙපනුමට 
ෙකල්ලක් සිටිෙයොත් ඇය වතු කළමනාකරුෙග් ෙගදර වැඩට 
ගත්ත යුගය අවසන් කෙළේ ෙසෞම මූර්ති ෙතොණ්ඩමන් හිටපු 
අමාත තුමායි. ඒ කාරණයත් අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ.  
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණයත් 
කියන්න කැමැතියි. ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළ හැමෙදනාම කිව්වා 
වාෙග් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අධ ාපන පශ්නය, පාරවල් පශ්න, 
ෙසෞඛ  පශ්න, නිවාස පශ්න, ජල පශ්න, වැසිකිළි පශ්න ඉතාම 
ඉහළින් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වතු කළමනාකරුවන් එක්ක, වතු 
අයිතිකරුවන් එක්ක අපි ෙමොන තරම් කථා කළත්, වතුකරෙය් 
ජනතාවට සාධාරණ පඩියක් හදා ගන්න බැහැ; සාධාරණ පඩියක් 
හදන්ෙන් නැහැ. අක්කර 30, අක්කර 50 ගන්න අය ගැන හුඟක් 
පෙව්ශම් වන්න ඕනෑ, ගරු අමාත තුමනි. ඒ අය ඒ වතු ගන්ෙන් 
ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනෙවයි, ගස් කපන්නයි; ගස් කපා ෙගන 
යන්නයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් වතු දියුණු කර ගන්න පුළුවන්. අද ෙත් මිල වැනි ෙද්වල් 
පහළට ගියත් ඒක ෙවනස් ෙවයි. රබර් මිල තත්ත්වය වුණත් දිගු 
කාලීනව ෙවනස් ෙවයි කියලායි මා හිතන්ෙන්. වතු හරිහැටි 
නඩත්තු කරලා සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ නම්, කම්කරු 
ජනතා වෙග් පවුල්වල ආර්ථික තත්ත්වයත් සලකා, ඒ අයට ඒ 
වතුවලින් අක්කරය, අක්කර 2 ෙහෝ අක්කර 3 බැගින් ෙබදා දීලා, 
ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන මිල දී ගන්නා තත්ත්වයට එන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ ඉතාම සාර්ථකව කරන රටක් තමයි ෙකන්යාව. ඒ නිසා 
ෙම් කාරණය ගැනත් සලකා බලන්න. එෙහම නැති වුෙණොත් 
වතුකරෙය් කම්කරුවන්ෙග් ආර්ථික මට්ටම ඉහළට ෙගෙනන එක, 
ඔවුන්ෙග් අධ ාපන මට්ටම ඉහළට ෙගෙනන එක එතරම් ෙල්සි 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි කවුරුත් වතුවල පශ්නය පිළිබඳව 
ඉතාම සැලකිල්ෙලන් හා කල්පනාෙවන් වැඩ කරන්න ඕනෑය 
කියන කාරණය අවධාරණය කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[பி.ப. 4.21] 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த 

நாட் ேல ஒ  ேதசிய இனம் தன் ைடய இ ப் க்காக 
எவ்வள  ேபாரா கிற ! அந்தத் ேதசிய இனத்தின் 
வாழ்க்ைக ம் வரலா ம் அவர்கள் இந்த மண்ணிேல எவ்வா  
வாழேவண் ம் என்பதற்கான அவர்க ைடய எதிர்காலம் 
பற்றிய சிந்தைனக ம் இங்ேக பல்ேவ பட்ட விடயங்களாகப் 
பார்க்கப்ப கின்றன. இன்  இந்தச் சைபயிேல மக்கள் 
வி தைல ன்னணி - ேஜ.வி.பீ. தைலவர் ெகளரவ 
அ ரகுமார  திஸாநாயக்க அவர்கள், இந்த நாட் க்கின்ற 
மைலயகத் தமிழ்த் ேதசிய இனம்  உண்ைமயாக 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான விடயங்கள் 
பற்றிய ஒ  பிேரரைணையக் ெகாண் வந்ததைன த ல் 
நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். இந்த நாட் ேல இ க்கின்ற 
ஒவ்ேவார் இனத்திற்கும் ஒவ்ெவா  வித்தியாசமான 
பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. அவர்கள் வித்தியாசமான இனக் 
கு ம அைடயாளங்கேளா  தங்க ைடய எதிர்காலம் பற்றிய 
பிரச்சிைனகைள எதிர்ேநாக்கி வா கின்றார்கள். ஆனால், 
மைலயகத்திேல வா கின்ற மக்களின் வாழ்க்ைக என்ப  சதா 
சாேவா ம் வாழ்ேவா ம் எதிர்காலம் பற்றிய 
நம்பிக்ைகயில்லாத் தன்ைம ட ேம அைமந்தி க்கின்ற  
என்பைத நாங்கள் க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

கல்வி, சுகாதாரம், ேபாசாக்கு ஆகிய விடயங்களிெலல்லாம் 
ஓர் இனம் எவ்வா  இந்த நாட் ேல றக்கணிக்கப் 
பட் க்கிற ; எவ்வா  அந்த இனத்தி ைடய பிரச்சிைனகள் 
ைகயாளப்பட் க்கின்றன என்பைத ெகௗரவ அ ரகுமார 

திஸாநாயக்க அவர்கள் இங்ேக விலாவாாியாக 
ன்ைவத்தி ந்தார். இந்த நாட் ல் இரண்  ேகா  மக்கள் 

வாழ்கின்றார்கள். இதிேல பத்  இலட்சம் மக்க க்கு 
ேமற்பட்ட ெதாைகையக் ெகாண்ட  மைலயகத் தமிழ்த் ேதசிய 
இன ம் அடங்கும். வ டாந்தம் கிட்டத்தட்ட 29,000 ேபர் 
பல்கைலக்கழக அ மதி ெபற் ச்   ெசல்கின்றெபா , 
இந்தப் பத்  இலட்சம் ேபாி ந்  120 - 150க்கு 
உட்பட்டவர்கள்தான் பல்கைலக்கழகம் ெசல்கிறார்கள். 
இவ்வாெறனில்,  இந்த உலக அரங்கிேல ஒ  மனித 
குலத் க்கு எவ்வள  அநியாயம் நடக்கிற  என்பதற்கு 
இைதவிட ேவ  ஓர் உதாரணம் ேதைவயில்ைல. ஆகேவ, 
இைத நாம் சாியாகப் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 

ஒ வர் ஒ  நாட் க்குக் கு ெபயர்ந்  5 ஆண் கள் 
வைடந் விட்டால் அந்த நாட் ேல அவ க்கு பிரஜா 

உாிைம - அவ க்கு அந்த நாட் ேல வாழ்வதற்கான உாித்  
வழங்கப்ப கின்ற . ஆனால், இந்த மண்ணிேல அவர்கள் 
ெதாழிலாளர்களாகக் ெகாண் வரப்பட் , கா கைளக் 
களனிகளாக்கி, ேதயிைலத் ேதாட்டங்கைள அைமத் , 
மைலகைளக் குைடந்  ரயில் பாைதகள் அைமத் ,  250 
ஆண் க க்கு ேமலாக இந்த மண்ணின் - இலங்ைக நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத் க்குத் தங்க ைடய இரத்தத்தா ம் 
வியர்ைவயா ம் உரேமற்றிய, மைலயகத்திேல வா கின்ற 
தமிழ்த் ேதசிய இனத்தி ைடய வாழ்க்ைக இன் ம் எந்த 
நிைலயில் இ க்கின்ற  என்  சிந்திப்ப  மிக க்கியமான . 
இந்த வாழ்க்ைகயிேல இவர்கள் எதிர்ெகாள் கின்ற 
ஒவ்ெவா  பிரச்சிைன ம் வ டாந்தம் ேபசப்ப கிறேத தவிர,  
அவர்க க்கான விேமாசனம் எ ம் இல்ைல. இன் வைர 
இரண்  ற்றாண் க க்கு ேமலாக இந்த மண்ணிேல ஒ  
காணி இல்லாமல்  - ெசாந்த நிலம் இல்லாமல் இந்த இனம் 
வாழ்ந்தி க்கின்ற . 1948ஆம் ஆண்  அவர்க ைடய 
கு ாிைம பற்றிக்கப்பட்ட தான் இன்  இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில் எதிர்க்கட்சித் தைலைமத் வத்ைத 
வகிக்கின்ற இலங்ைகத் தமிழரசுக் கட்சியின் 
உ வாக்கத் க்குக் காரணமாக இ ந்தெதன்பைத ம் ெகௗரவ 
அைமச்சர் ஒ வர் இங்ேக எ த் க்கூறியி ந்தார். ஆகேவ, 
இந்த நாட் ேல அந்த மக்கள் றக்கணிக்கப்பட்  
வந்தி க்கின்ற இந்தக் காலகட்டங்கள் பற்றிச் சிந்திக்க 
ேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல இனங்க க்கிைடயிலான ெசௗஜன்யம், 
சமாதானம் என்பவற்ைறப் பற்றிப்  ேபசுகின்றேபா , 
அவர்க க்காக ஓர் ½ ஏக்கர் நிைலத்ைத வழங்க யாத 
நாடாக ஏன் இலங்ைக இ க்கிற ? இ  மிக 

க்கியமானெதா  ேகள்வி. இன்  பல்ேவ பட்ட 
ேகாாிக்ைககள், பல்ேவ பட்ட விடயங்கள் ன்ைவக்கப்ப  
கின்றன. மைலயகத்தில் கா களாக வளரவிடப்பட் க்கின்ற 
ேதாட்டங்கைள அங்ேக வா கின்ற தமிழ்த் ேதசிய இனத்திடம் 
2 ஏக்கர் தமாவ  ைகயளிக்கப்பட்டால் அவர்கள் அந்த 
இடங்களிேல ேதயிைலத் ேதாட்டங்கைளத் தாங்கேள 
பராமாித்  ெகா ந் கைளத் தாங்கேள ஒப்பைடக்கின்ற ஒ  
சி ைகத்ெதாழிலாளர்களாக, சி ேதாட்ட தலாளிகளாக 
மா வார்கள். ஆனால், அவர்கள் தமிழர்கள் என்ற 
காரணத்திற்காகேவா என்னேவா, மாறிமாறி வ கின்ற 
அரசாங்கங்கள் அதைன வி ம்பவில்ைல.   

ெகாஸ்லாந்ைதயில் ஏற்பட்ட மண்சாிவின்ேபா  நாங்கள் 
எல்ேலா ேம மைலயகத்திற்குச் ெசன்றி ந்ேதாம். அங்குள்ள 
மக்கள் கண்ணீேரா  தங்கள் கைதகைளச் ெசான்னார்கள். 
அதற்குப் பிற்பா கூட, ெபா வாக இந்த நாட் ல் 
ஏற்ப கின்ற ஒவ்ெவா  அனர்த்தத்தின்ெபா ம் 
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மைலயகத்திேல இ க்கின்ற மக்கள் தங்க ைடய 
உயிர்கைளக் ைகயிேல பி த் க்ெகாண்  வாழ்கின்றார்கள். 
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் வளர்க்கின்ற, மிகப் 
பலம்வாய்ந்த ஓர் இனத்தினர் பா காப்  இல்லாத ஒ  
நிலத்தில் வா கின்றார்கள். இந்த நாட் ேல கு யி ப்பதற் 
காக அவர்க க்கு ஒ  காணிையக் ெகா ப்பதற்கான ஒ  
நல்ல சட்டத்ைத அரசாங்கம்  ஏன்  ெகாண் வர யாமல் 
திண கிற ?  

இங்கு என  நண்ப ம் ெகளரவ அைமச்ச மான 
திகாம்பரம் அவர்கள் ெசான்னார், "தற்ெபா , அவர்க க்கு 

கள் நிரந்தரமாகேவ அைமப்பதற்குாிய யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன; அந்த யற்சிையக் ைகயிேல 
எ த்தி க்கின்ேறாம்; தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி அந்த 

யற்சியிேல இறங்கியி க்கின்ற " என் . இ  ஒ  மிக 
க்கியமான காலகட்டம். அந்த மக்க க்காக 

எ க்கப்பட் க்கின்ற நடவ க்ைக ம் அந்தக் 
கூட்டணியி ைடய யற்சி ம் ஒ  மாற்றத்ைதக் 
ெகா த்தி க்கின்ற . கடந்த காலங்களில் யார் என்ன 
ெசய்தார்கள்? அல்ல  என்ன ெசய்யவில்ைல? என்ற 
ேகள்வியல்ல, இப்ேபா  ேதைவப்ப வ . இப்ெபா  என்ன 
நடக்கிற ? அந்த மக்க க்கான ெசயற்பா கள் எந்தள க்கு 

ன்ேனற்றகரமாகப் ேபாய்க்ெகாண் க்கின்றன? 
என்பைதத்தான் நாங்கள் க்கியமாகப் பார்க்கேவண் ம்.  

மிக க்கியமாக நான்கு வழிகளில் அந்த மக்கள் 
சுரண்டப்ப கிறார்கள். அங்கு தமிைழவிட சிங்களத் க்கு 

க்கியத் வம் ெகா க்கப்ப கிற . நான் என் ைடய 
பட்டப்ப ப் க்காக மைலயகத்தி ள்ள சில 
பாடசாைலக க்குச் ெசன் , current issues - நைட ைறப் 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்பான ஆய்விைன 2009களிேல 
ேமற்ெகாண் ந்ேதன். அப்ெபா , நான் ெசன்ற 
பாடசாைலகளில் எல்லாம் ஆசிாியர்களால் தமிழ் ெமாழியில் 
ேபச யாமல் இ ப்பேத அவர்க ைடய மிக க்கிய 
க த்தாக இ ந்த . ஒ  seminarக்கு தமிழ் ஆசிாியர்கள் 
ெசன்றா ம், அங்கு தமிழ் ெமாழியிேல அந்த seminar 
நடப்பதில்ைல. பாடசாைலக்கு வ கின்ற சுற் நி பங்கைள 
எ த் க்ெகாண்டால், அதில் தமிழ் ெமாழிையவிட சிங்கள 
ெமாழிக்ேக க்கியத் வம் வழங்கப்ப கின்ற . 
நல் ணக்கத் க்குப் ெபா ப்பான எங்க ைடய அைமச்சர் 
அவர்கள் இங்ேக இ க்கிறார்கள். இப்ெபா , அதில் 
ெகாஞ்சம் மாற்றம் ஏற்பட் க்கின்ற . ஆனால், கடந்த 
காலங்களில் இந்த நிைலைமகள் சாியான ைறயில் மாற்றம் 
ெபறவில்ைல. ெகளரவ அைமச்சர் திகாம்பரம் அவர்கள் 
ேபசுகின்றெபா , சிங்களத்திேல எந்தக் குறிப் கைள ம் 
ைவத் க்ெகாள்ளாமல் மிகத் திறைமயாகப் ேபசினார். ஆனால், 
தமிழிேல எ தப்பட்டைதப் பார்த் க்கூட அவரால் 
தைடயின்றிப் ேபச யவில்ைல என்பைத நான் 
அவதானித்ேதன். அவர் ஒ  தமிழனாக இ ந் ெகாண் , 
தமிழிேல பார்த் ப் ேபச யாமல் திண கின்றார். காரணம், 
அங்கு சிங்களம் திணிக்கப்பட் க்கின்ற . இப்ெபா ம் 
அ  நைட ைறயில் இ க்கின்ற  என்பைதத்தான் நான் இந்த 
இடத்திேல குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால, "அங்கு க த்தைட 
கட்டாயமாக்கப்பட் க்கின்ற . அங்கு பால்ய தி மணங்கள் 
நடக்கின்றன" என்  இங்ேக ெசால்கிறார்கள். இந்த நாட் ேல 
மைலயகத்திேல இ க்கின்ற சேகாதாிக க்குக் க த்தைட 
கட்டாயமாக்கப்பட் க்கின்ற . ஏெனன்றால், அந்த இனம் 

ெப கிவி ம்; அந்த இனத்திேல இ க்கின்ற குழந்ைதகள் 
தமிழர்களாக வளர்ந் வி வார்கள்; அவர்கள் இந்த நிலத்திேல 
உாிைம ேகட்பார்கள் என்பதனால்தான். மிக க்கியமாக இந்த 
ந ன உலகத்திேல இ ப்பதற்கு  இல்லாத, தகுந்த கல்வி 
வசதி இல்லாத, ஒ  மக்கள் கூட்டத்தினராக - ஒ  மக்கள் 
இனமாக அவர்கள் வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இ  
இந்த நாட் ள்ள ஓாினத்தின் மிக க்கியமான தனிப்பட்ட 
பிரச்சிைனயாகும். இந்தப் பிரச்சிைன என்ப  ேபச்சளவில் 
மாத்திரம் நின் விடக்கூடா . கல்வி மிக மிக க்கியமான . 
வளர வளர ெவட்டப்ப ம் ேதயிைலச் ெச கள்ேபால அங்ேக 
வள கின்ற ஒவ்ெவா  குழந்ைத ம் கல்வி ாீதியாக, 
ெபா ளாதார ாீதியாக கவ்வாத் ச் ெசய்யப்ப கின்றார்கள். 
அவ்வா  ெசய்யப்ப வதனால்தான் அவர்களால்   கல்வியில் 

ன்ேனற யாமல் இ க்கின்ற . மைலயகத்திற்கு ஒ  
பல்கைலக்கழகம் ேதைவ. நான் இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு 
வந்த நாளி ந்  மைலயகத்ைதப் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற தமிழ்த் தைலவர்கள் பல ைற இைத 

ன்ைவத்தி க்கிறார்கள். அைத சிங்களத் தைலவர்கள் 
ேகட் க்ெகாண் தான் இ க்கிறார்கள். ஆனால், 
மைலயகத் க்கான  பல்கைலக்கழகத் க்கு இ வைர ஓர் 
அ க்கல்கூட நாட்டப்படவில்ைல. இந்த நாட் க்கின்ற 
பத்  இலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்க க்கு ஒ  
பல்கைலக்கழகம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கத்திடம் ஏன் நல்ல 
சிந்தைன இல்ைல? அவ்வாறான ஒ  பல்கைலக்கழகம் 
உ வாக்கப்ப கின்றெபா தான் மைலயகத்ைத ைமயமாகக் 
ெகாண்ட தமிழ் ேபசுகின்ற மாணவர்களிடம் ஒ  மாற்றம் 
ஏற்ப ம். இந்த நாட் ல் அவ்வாறாக ஒ  மாற்றம் 
ஏற்ப கின்றெபா தான் கல்வியிேல ன்ேனற்றகரமான 
ஒ  நிைலயிைன அவர்களால் எட்ட ம். இ  மிக 

க்கியமான .  

இன்  அங்குள்ள சிறீபாத கல்வியியற் கல் ாிகூட 
கிட்டத்தட்ட அைரவாசிக்கு ேமல் - 60 சத தத் க்கும் ேமல் - 
சிங்கள மயப்ப த்தப்பட் ப்பதாக நான் நிைனக்கின்ேறன். 
அைத ைமயான தமிழ் ெமாழி லமான கல்வியியற் 
கல் ாியாக மீண் ம் ெகாண் வ தற்கான நடவ க்ைககள் 
மிக ம் குைறந்  ெசல்கின்றன. ஆகேவ, கல்வி ாீதியாக 
அவர்கைள ன்ேனற்ற ேவண் ம். அந்த வைகயில், 
மைலயகக் கல்விைய வளர்ப்பதற்கு ஒ  பல்கைலக்கழகம் 
ேதைவ. அ  பல் ைறசார்ந்ததாக,  அவர்க ைடய கல்வியின் 
அ ப்பைடகைளக் ெகாண்டதாக இ க்க ேவண் ம். 

க்கியமாக ெதாழில் ட்பத் ைற சார்ந்  இந்த ந ன உலகம் 
ஓ க்ெகாண் க்கின்ற . அவ்வா  ெதாழில் ட்பத் 
தி டாகச் ெசல்கின்ற இந்த உலகத் க்குள் ெதாழில் ட்பப் 
பீடெமான்  அைமக்கப்ப கின்ற ஓாிடமாக ம் மைலயகம் 
இ க்க ேவண் ம். மைலயகம் சார்ந்த இைளஞர்க ம் 

வதிக ம் இந்த உலகப் பந்திேல தங்கைள நாகாிக ள்ள 
ஓாினமாக அைடயாளப்ப த் வதற்கும் தங்க ைடய 
பாைதயிேல ெசல்வதற்கும் அ  மிக க்கியமானதாக 
அைம ம்.  

இங்ேக ேதாட்டங்கைளப் பற்றிச் ெசான்னார்கள். 
மைலயகத்தி ைடய பல இடங்களிேல பிரதான பாைதகள் 
விஸ்தாிக்கப்ப கின்றெபா  ேதாட்டங்கள் எ க்கப்பட்  
அங்ேக ெப ம்பான்ைமயினத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் 
கு ேயற்றப்ப கின்றார்கள். பாைத விஸ்தாிப்  என்ற 
ேபார்ைவயில் ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் ேசாந்்தவர்கள் 
கு யமர்த்தப்ப கின்றெபா  இன விகிதாசாரம் அங்கு 
சாியான ைறயில் ேபணப்படாமல் மாற்றியைமக் 
கப்ப கின்ற . அதைனவிட, ேதாட்டங்கைளக் கா களாக 
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மாற விட் விட் , அங்ேக பயிர் ெசய்ய யாெதன்  
சிங்களவர்க க்ேக அத்ேதாட்டங்கைள வழங்குகிறார்கள். 
அங்ேக ேதாட்டத் ெதாழிலாளிகளாக இ ந்தவர்கள் 
தங்க ைடய நிலங்களிேல வாழ யாமல் 
தவிக்கவிடப்பட் க்கிறார்கள். அவர்கள் இன் ம் 7 ேபர்ச் 
காணிக்காக அல்ல  சிறியெதா  ட் க்காக 
ஏங்கிக்ெகாண் க்கிறார்கள். இந்த நிைல மாற்றப்பட 
ேவண் ம். அவர்க ைடய நிலங்களில் அவர்கள் 
வாழேவண் ம்.  

200 வ டங்க க்கும் ேமலாக அவர்கள் இந்த மண்ணிேல 
வாழ்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த நாட் ன் ேதசியப் பிரைசகள்! 
அவர்க ைடய ேதசிய அந்தஸ்  மதிக்கப்பட ேவண் ம். 
'இந்திய வம்சாவளி' என்ற பதம் நீக்கப்பட ேவண் ம். அ  
பற்றி இங்ேக ெகளரவ அ ரகுமார திஸாநாயக்க 
அவர்களா ம் ெகளரவ அைமச்சர் மேனா கேணசன் 
அவர்களா ம் ெசால்லப்பட்ட . அந்தச் ெசால் 
இல்லாமற்ேபாக ேவண் ம். இலங்ைகப் பிரைசகளாக 
இ க்கின்ற தமிழர்கள் எப்ப  வடக்கு, கிழக்கு தமிழர்கள் 
என்  அைழக்கப்ப கிறார்கேளா, அ ேபால இலங்ைகப் 
பிரைசகளாக இ க்கின்ற மைலயகத் தமிழர்க ம் 
தங்க ைடய ேதசிய அைடயாளங்கேளா  அைழக்கப் 
ப வதற்கான ஓர் உத்தரவாதம் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
அதற்கு மிக க்கியமான  நிலம்! த ேல நிலம் 
வழங்கப்ப வதற்கான யற்சிகைள இங்கு ெகாண் வரப் 
பட் க்கின்ற பிேரரைண டாகவாவ  எ க்க ேவண் ம்.  

ஆட்சி மாறியி க்கிற ! அரங்குகளிேல தைலவர்கள் 
மாறியி க்கிறார்கள்! ஆனால், காட்சிகளில் மாற்றங்கள் 
ஏற்பட் கின்றதா? என்றால், அ தான் இல்ைல. ஆகேவ, 

த ல் காட்சிகள் மாறேவண் ம். ஆட்சி மா வதாேலா, 
தைலவர்கள் மா வதாேலா ஒன் ம் நடக்கப்ேபாவதில்ைல. 
மனங்களில் மாற்றம் ஏற்பட ேவண் ம். மனிதேநய 
சிந்தைனகள் வளர ேவண் ம். மனித உணர் கள் மதிக்கப்பட 
ேவண் ம்.  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
உங்கள் க த் க்க க்கு நன்றி.  

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
உங்க டன் விவாதிப்பதற்கு நான் வி ம்பவில்ைல. 

ஏெனன்றால், நீங்கள் ெசால்கின்ற அள க்கு காட்சிகளில் 
பாாிய மாற்றங்கள் ஏற்பட் ப்பதாக எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல. நான் ெசால்வ  என்னெவன்றால் நீங்கள் 
ெசால் கின்ற அள க்கு ஏற்பட் க்கும் ன்ேனற்றங்கள் 
என்ன? கல்வி ாீதியாக, சுகாதார ாீதியாக, நில ாீதியாக அந்த 
மக்க ைடய வாழ்க்ைகயில் எவ்வள ரம் மாற்றங்கள் 
ஏற்பட் க்கின்றன?  

அந்த வைகயில், திட்டங்கள் சாியான ைறயில் 
வகுக்கப்பட ேவண் ம். இந்த நாட் ேல சிங்களம் 
திணிக்கப்ப கின்ற நிைல மாற்றப்பட ேவண் ம். அ த்த 
பாரா மன்ற அமர்விலாவ  நண்பர் திகாம்பரம் அவர்கள் 
நல்ல தமிழிேல ேபச ேவண் ம். அேதேபால் அ த்த 
சந்ததியின ம் அழகிய தமிழிேல ேபச உாிய நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்படேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.  
நன்றி.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mahindananda 

Aluthgamage. Order, please! Before he starts, will an 
Hon. Member propose the Hon. Lucky Jayawardana to 
the Chair? 

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා  
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

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

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON.DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON.  LUCKY 
JAYAWARDANA  took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට ෙකොපමණ ෙවලාවක් තිෙබනවාද මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි 13ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.34] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
නිෙරෝෂන් ෙපේමරත්න මන්තීතුමා අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

එතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. ඒෙකන් මට විනාඩි 
4කුත්, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට විනාඩි 4කුත් එකතු 
කරන්න කියා ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ගැටලු 
පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව් වතුකරෙය් ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කයකින්, වතුකරෙය් ජනතාව 
නිෙයෝජනය කරන ආසනයකින් පත් ෙවලා, විෙශේෂෙයන් 
වතුකරෙය් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ලංකාෙව් එකම සිංහල 
වෘත්තීය සමිතිය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයා වශෙයන් 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම ගැන 
මා ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] මහනුවර 

දිස්තික්කෙය්. [බාධා කිරීමක්] මහනුවර දිස්තික්කෙය්. சிங்களம் 

விளங்குதா? 

1553 1554 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය් 

මන්තීතුමාෙග් කථාවට මම කනගාටු ෙවනවා. நான் என்ன 
ெசால்கிேறன் என்  உங்க க்கு விளங்கு தாேன? ශීතරන් 
මන්තීතුමාෙග් කථාවට මම කනගාටු ෙවනවා. මන්තීතුමා 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කථා කරපු එක ගැන මම 
සතුටු ෙවනවා. නමුත් ඔබතුමා වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නය 
ජාතිවාදී ස්වරූපෙයන් කථා කරපු එක ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 
ෙමොකද, උතුෙර් වාෙග් ෙනොෙවයි, වතුකරෙය් සිංහල, ෙදමළ 
ජනතාව ෙබොෙහොම එකමුතුව එකටයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. වතුකරෙය් 
සිංහල, දවිඩ ජනතාව එකටයි ජීවත් ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is the point of Order? 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, இனவாதம் இந்த 

நாட் ேல இல்ைல என்  ெசால்கிறீர்கள். நான் இனவாத 
அ ப்பைடயில் இதைன ன்ைவக்கவில்ைல. தய ெசய்  
நான் ெசால்வைத நீங்கள் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம். நான் 
ேபசுகிறெபா , நீங்கள் குழப்பிக்ெகாண்ேட இ ந்தீர்கள். 
ஆனால், நான் குழப்பவில்ைல. இனவாத அ ப்பைடயில் 
அல்ல,  திணிப் க்கள் இ க்கக்கூடா  என்பைதத்தான் நான் 
இந்த இடத்திேல குறிப்பி கிேறன். நான் அங்கி க்கின்ற 
தமிழர்க ைடய வாழ்க்ைக பற்றிய நல்ெலண்ணங்கைள ம் 
க த் க்கைள ம் ன்ைவத்தி க்கின்ேறேன தவிர, அ  
திணிப்பல்ல; இனவாதமல்ல. அ  அவர்க ைடய உாிைம; 
உாித்  சம்பந்தமான . அதைனப் ாிந் ெகாள் ங்கள்! 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාට මම නැවතත් කියනවා, ඔබතුමා ෙමොනවා කිව්වත් 

ඔබතුමා වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නය ෙදස ජාතිවාදී 
ස්වරූපෙයන් බැලුවා කියා. මම ඔබතුමාට කියනවා, වතුකරෙය් 
අපි එෙහම නැහැ; වතුකරෙය් සිංහල, ෙදමළ ජනතාව එකට ජීවත් 
ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ මෙග් ආසනයට ඇවිල්ලා බලන්න. මෙග් 
ආසනෙය් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් මිනිස්සු ඔක්ෙකෝම ඉන්නවා. 
අපි ඔක්ෙකෝම එකටයි ඉන්ෙන්. ඔබතුමා කියන විධිෙය් පශ්න 
නැහැ. වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී ඉන්නවා.                      
අපි වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උතුෙර් පශ්නය ෙවන එකක්. ඒ නිසා 
වතුකරය ගැන ඔය ෙකෝණෙයන් බලන්න එපා කියන එකයි මම 
ඔබතුමාට කියන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විවාදයට භාජනය වන්ෙන් 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නයි.  අපි කවුරුත් පිලිගන්න ඕනෑ, ෙම් 
රටට වැඩිම විෙද්ශ විනිමයක් ලැෙබන අංශ ගත්ෙතොත්, විෙද්ශ 
ශමිකයන්ෙගන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 7.46කුත්, ඒ වාෙග්ම 

ෙරදි කර්මාන්ත ආශිතව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 4.9කුත්, 
සංචාරක ව ාපාරෙයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2.4කුත් 
ලැෙබනවා කියන කාරණය. ඒ වාෙග්ම 4වැනි තැනට වැඩි ම 
විෙද්ශ විනිමයක් ලැෙබන්ෙන් ෙත් කර්මාන්තෙයන්. ඒ, 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1.88ක්. ෙම් රටට විශාල ආදායමක් 
ෙගන එන කර්මාන්තයක් තමයි ෙත් කර්මාන්තය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත් කර්මාන්තය ආශිතව 
උඩරට සහ පහතරට තිෙබන වතු ගත්තාම ගරු නවීන් දිසානායක 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශය යටතට ගැෙනන පධානතම සහ 
ෙහොඳම සමාගම් 22ක් පසු ගිය රජයයන් විසින් ෙපෞද්ගලික 
සමාගම්වල පාලනය සඳහා දීලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව 
ජනවසම, රාජ  වැවිලි සංස්ථාව සහ ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම 
වාෙග් සමාගම් යටෙත් වතු 41ක් පාලනය ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික 
සමාගම්වල වතු ෙසේවකයන් ලක්ෂ 4කුත්, අෙනක් සියලුම ඒවාත් 
එකතුව වතු ෙසේවකයන් ලක්ෂ 6කට ආසන්න සංඛ ාවක් වතු 
ෙසේවෙය් නියැෙළමින් ඉන්නවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශයට යන්න කලින් රාජ  අංශෙය් වතු ගැන 
කථා කරන්න ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් 
මෙග් මිත ඇමතිතුමා වතු භාරව කටයුතු කරනවා. ඔබතුමා 
දන්නවා, ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය යටෙත් වතු 20ක් 
තිෙබන බව. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලෙය් වතු 20යි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට ඒ වතු විස්ෙසේ 
ෙගවාගන්න බැරිව, ෙගවීම් රුපියල් බිලියන 2.5ක් තිෙබනවා. 
ෙසේවක අර්ථ සාධක මුදල් පමණක් රුපියල් බිලියන 1.5ක් 
තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමා, ෙම්ක අෙප් ආණ්ඩුවත් වග කියන්න ඕනෑ 
කාරණයක්. මම ෙම් කියන්ෙන් වතුකරෙය් පශ්නය ගැන. ණය 
ඇතුළු සියලු ෙද් රුපියල් බිලියන 2.5ක් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ජනවසම මාසයක් පවත්වාෙගන යන්න රුපියල් 
මිලියන 80ක් ඕනෑ. හැබැයි, ආදායම තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
30යි. 

ජනවසම පවත්වාෙගන යන්න මාසයකට රුපියල් මිලියන 
50ක් ඕනෑ. ඉතින් ෙමොකද කරන්ෙන්?  එෙහන් ණය ගන්නවා, 
ෙමෙහන් ණය ගන්නවා, ෙරෝල දමා තමයි අන්තිමට පඩිය 
ෙගවන්ෙන්. අෙප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ෙම්ක ෙහොඳට 
දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් ඔබතුමාට කියන්ෙන් එක් 
ආයතනයක් පිළිබඳව පමණයි. 

ඊළඟට, රාජ  වැවිලි සංස්ථාව. ගරු ඇමතිතුමනි, රාජ  වැවිලි 
සංස්ථාවට අයත් වතු 13ක් තිෙබනවා. ඒකත් රුපියල් බිලියන 
2.3ක් ණය තිෙබනවා. ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවන්න 
තිෙබනවා  රුපියල් මිලියන 850ක්. ආයතනය නඩත්තු කරන්න  
මාසයකට රුපියල් මිලියන 60ක් ඕනෑ. ආදායම හම්බ වන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 40යි. රුපියල් මිලියන 20ක් අඩුයි. රාජ  අංශයට 
අයිති වතු පවත්වාෙගන යන්න තිෙබන ෙම් ආයතන ෙදක සඳහා 
පමණක් මාසයකට අමතර රුපියල් මිලියන 70ක් ඕනෑ.  

ෙම් ආණ්ඩුවට බලයට පත් කරන්න වතුකරෙය් ජනතාව 
ඡන්දය දුන්නා. ඔබතුමන්ලා මතක තබා ගන්න, බලයට ඇවිල්ලා 
අවුරුද්දයි  මාස ෙදකක් ගියා.  අද ෙම් වතු ටික දවසින් දවස පාඩු 
ලබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් ආයතන  ෙදකටම අයිති වතුවලට 
ෙම් අවුරුද්දයි, මාස ෙදක තුළ ෙපොෙහොර කිෙලෝ එකක්වත් දමලා 
නැහැ. ජනවසම, රාජ  වැවිලි සංස්ථාව කියන  ෙම් ආයතන ෙදක 
යටෙත් තිෙබන වතු තිහ හතළිහට එක ෙපොෙහොර ෙහොන්ඩරයක් 
ෙම් අවුරුද්දයි, මාස ෙදක තුළ ගිෙය් නැහැ; එක ෙතල් 
ෙබෝතලයක් ගිෙය් නැහැ; නඩත්තුව සඳහා කිසිම මුදලක් 

1555 1556 

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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ආණ්ඩුෙවන් ඇවිල්ලා නැහැ; ෙවලාවට පඩි ටික ෙගවලා නැහැ. 
ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුෙව් වතු ටික ගැනයි මම ඔබතුමාට කියන්ෙන්. 
ඉතින්, මෙග් මිත නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වතු ගැන අපි තව ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්?  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා අලුතින් Monitoring Board 
එකක් හදලා කැබිනට් පතිකාවක් දමලා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වතු 
ටික ගැන ෙසොයා බලන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා. ඒ ගැන මම 
ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. පුස්සැල්ලාව වැවිලි සමාගම,    කහවත්ත 
වැවිලි සමාගම, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 
කියන්න ඕනෑ.  ෙම්වා දැන් වැවිලි සමාගම්. දැන් ඒ සමාගම් 
මිනිසුන්ට  වැඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  නුවර, පුස්සැල්ලාව පෙද්ශෙය් 
වතුවල වැඩ ෙදන්ෙන් දවස් තුනයි. දැන් ඒ වතු, කැලය ෙවන්න 
අරිනවා. ඒ වතුවල ගස් වවනවා. නමුත් ෙම්වා ගැන ෙහොයන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්වා ගැන ෙහොයන්න, බලන්න කමෙව්දයක් නැහැ. 
අක්කරයකට ෙගවන්ෙන් තුට්ටු ෙදකක මුදලක්. Management 
fees කියලා රුපියල් ෙකෝටි ගණන් ගන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ෙම්වා පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න. අද වතුකරෙය් 
කම්කරුෙවකුෙග් ෛදනික වැටුප රුපියල් 620යි. 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Points of Order ඕනෑ නැහැ, you can tell it. [බාධා කිරීම්] 

මෙග් ෙවලාෙවන් ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් ෙවලාෙවන් ෙදන්න.  He 
cannot take my time.   

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
මම තමයි පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරලා පඩි වැඩි 

කරන්න කිව්ෙව්. පාවා දුන් කට්ටියට ඔබතුමා කියන්න. අපි නම් 
පාවා දුන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඔබතුමා පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ 

කරනවා. වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා භූමිෙතල් අරෙගන 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. හැබැයි, ෙදන්නාම එෙහම කරලාත් 
වතුකරෙය් කම්කරුවකුෙග් දවසක පඩිය රුපියල් 620යි. 
ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නය ෙම්කයි. මමත් ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලා ෙවනුෙවන්. ඇමතිතුමනි, ජනවසම හා රාජ  වැවිලි 
සංස්ථාෙව් වත්තක සතියට වැඩ ෙදන්ෙන්  දවස්-  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
භූමිෙතල් දමා ගත්ත නිසා රුපියල් 2,500ක් ෙදන්න එකඟ 

වුණා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
දැන් ඒක හම්බ වුණාද?  

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ඒ මුදල අපි අරෙගන ෙදනවා. පාවා දීපු කට්ටිය ඉස්සරහා 

ඉන්නවා.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ මුදල හම්බ වුණාද?  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
හම්බ වුණා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මෙග් මිත වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමනි, හම්බ වනවා නම් මම 

කැමැතියි. ''භූමිෙතල්'' නිසා හම්බ වනවා නම් ෙහොඳයි. එතෙකොට 
ඔබතුමාට "භූමිෙතල් මන්තීතුමා" කියලා වත්ෙත් නමකුත් 
බැ  ෙඳයි.  

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
කමක් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හැබැයි, මෙග් පශ්නය ෙම්කයි.  අද වනෙතක් ඒ මුදල හම්බ 

වුෙණ් නැහැ, මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] වතුකරෙය් මිනිසු න්ෙග් 
පශ්න කථා කරනෙකොට වතුකරෙයන් ආපු මන්තීවරු හූ කියනවා. 
ඒ ඇයි කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 
පශ්න කථා කරනෙකොට වතුකරෙයන් ආපු නායකෙයෝ කෑ 
ගහනවා. ඔබතුමන්ලා කැමැති නැද්ද වත්ෙත් මිනිසුන්ට වැඩ 
කරනවාට? වත්ෙත් මිනිසුන්ෙග් පඩි වැඩි ෙවනවාට කැමැති 
නැද්ද? ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා විසිල් ගහනවා, බල්ටි නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාෙග් චිතපටිෙය් විසිල් තිෙබනවා, බල්ටි නැහැ. ඒ 
හින්දා ඔබතුමන්ලා විසිල් වාෙග්ම බල්ටිත් ගහන්න. සද්දය 
තිබුණාට වැඩක් නැහැ. මෙග් මිත පලනි දිගම්බරම් ඇමතිතුමා 
වැඩ කරනවා නම්, මට හරි සතුටුයි. ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා වැඩ 
කළා වාෙග්ම ඔබතුමාත් වැඩ කරනවා නම්  මම හරි කැමැතියි. ඒ 
ගැන මට පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා තරුණ ඇමතිවරෙයක්. මෙනෝ 
ගෙන්ෂන් ඇමතිතුමා නාවලපිටියට ඇවිල්ලා රැස්වීම් තියලා කථා 
කරලා එතුමාෙග් මන්තීවරෙයකු පත් කර ගත්තා. ඒක ෙහොඳයි. 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් වැඩ සිදුවනවා නම්, අපි විරුද්ධ නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආයතන පවත්වාෙගන 
යන්න අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා යම් වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න 
ඕනෑ. අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් රාජ  වැවිලි සංස්ථාෙව් EPF, ETF 
ෙගවන්න, මහින්ද රාජපක්ෂ   ජනාධිපතිතුමා හම්බ වන්න මමත් 
ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මන්තීතුමාත් ගිහිල්ලා, භාණ්ඩාගාරෙයන් 
රුපියල් මිලියන 400ක් අරෙගන දුන්නා. EPF, ETF ෙගවන්න 
තිබුණු මුදල රුපියල් මිලියන 850ට අඩු වුෙණ් ඒ හන්දායි.   
වතුකරය නිෙයෝජනය කරන, උෙද්ට මාත් එක්ක ඇවිදින අෙප් 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම වතුකරය නිෙයෝජනය කරන අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීතුමන්ලා, බදුල්ෙල් ''භූමිෙතල්'' මන්තීතුමා ඇතුළු  
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් ෙවනුෙවන් සටනක් කරන්න. අපි 
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්   සටනක් කරලා ෙම් සඳහා ෙහොඳ වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න කියලායි.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
හදලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇමතිතුමනි, හදලා තිබුණාට අවුරුද්දයි, මාස ෙදකක් ගත 

වුණා. නමුත් වතුකරෙය් මිනිසුන්ෙග් පශ්නවලට තවම විසඳුම් 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒක පිළිගන්න. ඔබතුමන්ලා වතුකරෙය් 
මිනිසුන්ට ෙගවල්  ෙදනවා කිව්වා. ඔබතුමාට මතකද, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා නුවරඑළියට ඇවිල්ලා කථා කරලා  
ෙමොනවාද කිව්ෙව්?  

''ෙමන්න සල්ලි, ෙමන්න ගෙඩොල්, ෙමන්න වැලි, හදන්න''  
එෙහම කියලා තමයි ඡන්දය ගත්ෙත්. ඒ වාෙග් ෙද්වල් කළා. මම 
අහන්ෙන්,- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙගවල් කීයක් හදලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට ඔබතුමා කියන්න, ෙම් වන විට ෙගවල් කීයක් හදලා 

තිෙබනවාද කියලා ගරු ඇමතිතුමා?  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඔබතුමා මට වඩා senior politician ෙකෙනක්. වතුකරෙය් 

ජනතාවෙග් ඉතිහාසය බැලුෙවොත්  ලයින් කාමරවල ජීවත්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.   ෙම් ආණ්ඩුව -අලුත් ආණ්ඩුව-  අද වන තුරු ෙගවල් 
තුන්සිය නවයක් හදා තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් 1,500ක් හදන්න  
මුල්ගල් තියලායි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙකොෙහේද හදලා තිෙබන්ෙන්? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
හැම තැනම. හැටන්, නුවරඑළිය, මාතෙල්, බදුල්ල, රත්නපුර 

හැම තැනම හදලා තිෙබනවා. ඔබතුමා  බලන්න. [බාධා කිරීමක්] 
පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්-[බාධා කිරීමක්]  
අලුත් ආණ්ඩුව, අලුත් ආණ්ඩුව.   

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට  ඒ ලැයිසත්ුව කියවන්න. ''ෙම් වත්ෙත් 

ෙමච්චරයි, ෙම් වත්ෙත් ෙමච්චරයි'' කියලා මට කියන්න.  
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
අහන්න, මම කියවන්නම්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් ෙගවල් කීයක් හදලා තිෙබනවාද? 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
අද වන විට මෙග් දිස්තික්කෙය් ෙගවල් ෙදසිය ගණනක් හදලා 

තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙදසිය ගණනක්?  ෙකොෙහේද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
හැටන්, නුවරඑළිය. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මට කියන්න. හැටන්වල ෙකොයි වත්ෙත්ද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ෙකොටගල. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙමොකක්ද වත්ත? ෙකොටගල ෙමොකක්ද Division එක?  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
Unifield Division එක. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Unifield Division එෙක් ෙගවල් හදලා නැහැ, ඇමතිතුමා.

[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්නෙකෝ. ඔයෙගොල්ලන්ෙන් අසත  

කියන්ෙන්.   [බාධා කිරීම්]  
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[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මෙග් ෙව්ලාව. [බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමා, ෙගවල් හදලා 

තිෙබනවා නම්-  [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
අසත  කියන්න එපා. [බාධා කිරීම්] අපි ෙම්වා ඔප්පු කරලායි 

තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරෙය් -[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔයා නිකම් වීරයා වාෙග් කෑ ගැහුවාට මම තමුෙසට 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

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

ඔයාට වත්ෙත් ඡන්ද නැහැ. ඉඳගන්න. ඔබතුමා ෙම් ෙකොෙහන්ද 
ආපු ෙප්ඬි 

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

ඇමති ෙකෙනක්. ෙමතුමාට ෙකොෙහේද වත්ෙත් ඡන්ද තිෙබන්ෙන්. 
[බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඉඳගන්න. ඔබතුමා කවුද? වත්ත ගැන කථා 
කරන්න ඔබතුමා කවුද? දිගම්බරම් ඇමතිතුමාට මම ගරු කරනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේ කවුද? තමුන්නාන්ෙසේට වත්ෙත් ඡන්ද නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේ ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පිනට ආපු මන්තීවරෙයක්. 
අෙන්! ඉඳගන්නව හෙලෝ. [බාධා කිරීමක්] පිනට ආපු මන්තී. 
දිගම්බරම් ඇමතිතුමාට මම ගරු කරනවා. එතුමා වතුකරෙය් 
ඇමතිතුමා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වතුකරෙය් ෙගවල් තුන්සිය 
ගණනක් හදලා තිෙබනවා නම්, ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ඒකට 

ගරු ඇමතිතුමා, நன்றி. Thank you very much. Very good. 
[බාධා කිරීම්] නුවරින් ඡන්ද අරන් පැනලා ගියා. ඔබතුමා ඒ පැත්ත 
පළාෙත් නැහැ. ඔබතුමා ඉඳගන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 
නිවාස පශ්නය ගැන බලන්න ඕනෑ. ගරු දිගම්බරම් ඇමතිතුමා 
කියන විධියට, අවුරුද්දයි මාස තුනක කාලයක් තුළ ෙගවල් 

තුන්සිය ගණනක් හදලා තිෙබනවා නම්, අපි ඒ ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා දන්නා තරමට ඇමතිතුමනි එෙහම හදලා 
නැහැ. මා ඒකයි ඇහුෙව්. [බාධා කිරීම්] නැහැ, ඔබතුමා විෂය භාර 
ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා ඒ වගකීම- [බාධා කිරීම්] ෙම්! 
වැල්ලවත්ෙත් මන්තී කට වහ ගන්නවා. 

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

 
වැල්ලවත්ෙත් මන්තී ෙපොඩ්ඩක් ඉඳගන්නවා.  

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

 
පිනට ඇමති. ගිහිල්ලා වැල්ලවත්ෙත් පශ්න කථා කරනවා.  

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

දිගම්බරම් ඇමතිතුමනි, නුවරඑළිෙය් සංඛ ා ෙල්ඛන මා ළඟ 
ෙනොතිබුණු නිසායි මා කිව්ෙව්. ඔබතුමා පිළිගන්නවා නම් 
වතුකරෙය් ෙගවල් තුන්සිය ගණන හදලා තිෙබනවාය කියලා,- 
[බාධා කිරීම්] ෙම්, වැල්ලවත්ත ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නවාද කෑ ගහන්ෙන් 
නැතිව,-  [බාධා කිරීම්] ඔයා ගිහිල්ලා ෙවරෙළේ ෙගවල් හදන්න. 
ඔබතුමා ගිහිල්ලා beach එෙක් ෙගවල් හදන්න. ඔබතුමාට ඡන්දය 
දීලා නැහැ ෙන්. ඔබතුමාට පාෙද්ශීය සභාවට දිනලා යන්න බැහැ. 
ඔබතුමාට ෙකොළඹ නගර සභාෙව් ආසනයක්  දිනා ගන්න බැහැ. 
ඔබතුමා මුලින් ෙකොළඹ නගර සභාව දිනා ගන්න ෙකෝ, ඉස්සරලා 
ඔබතුමා ෙකොළඹ නගර සභාෙව් මන්තී ෙකෙනක් ෙවලා ඉන්න. 
ඊට පස්ෙසේ පශ්න ගැන කථා කරන්න.  

දිගම්බරම් ඇමතිතුමනි, ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න ටික 
විස ෙඳන්න ඕනෑය කියා අපි පිළිගන්නවා. ෙතොණ්ඩමන් 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් වතුකරෙය් නිවාස පමාණයක් හදන්න 
ආරම්භ කළා. ඔබතුමාත්, ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාත් -ෙම් සියලු 
ෙදනාම- එක්කාසු ෙවලා වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න 
ෙවනුෙවන් තමයි  සටන් කරන්ෙන්. ඔබතුමා අමාත වරයා 
හැටියට ෙම් කාර්යභාරය ඉටු කිරීමට නායකත්වය ගත්තා නම් ඒ 
ගැන ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අපි ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවනවා.  
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී ඔබතුමාෙග් ෙව්දිකාෙව්  කථා කළා 
කියලා ෙම් අය මා එක්ක තරහාත් වුණා.  ඔබතුමා වාෙග් තරුණ 
ඇමතිවරුන් ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා නම් අපි කැමැතියි. ඒ ගැන 
අපට පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපි කියන්ෙන් ඇමතිතුමා, ෙම් 
පශ්න සඳහා තවම රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා නැහැ කියන 
එකයි. ඔබතුමන්ලා බලන්න අඩු ගණෙන්,-[බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා මට බාධා කරන්න එපා. මම ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී බාධා 
කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමා- [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
බාධා කරන්ෙන් නැහැ.  ඒ ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොට ඔබතුමා 

විතරයි මට උදවු කෙළේ. හැබැයි, ඒ ආණ්ඩුව මට උදවු කෙළේ 
නැහැ. ඒ ආණ්ඩුව මට නිකම් ලජ්ජා කළා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒ ආණ්ඩුව කාලෙය් කවුද ඔබතුමන්ට උදවු කෙළේ? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඔබතුමා. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මම උදවු කළාද? ඒක ෙහොඳයි. එෙහනම් ඉඳගන්න. [බාධා 

කිරීම්]Thank you. [බාධා කිරීම්] මම ඒ ආණ්ඩුෙව් ෙන්. මම ඒ 
ආණ්ඩුෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලැබී තිෙබන කාලය. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මෙග් කාලය ගන්න ෙදන්න එපා. 
ඔබතුමාත් මෙග් දිස්තික්කෙය් මන්තීතුමා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්න ඇති කර ගන්ෙන් නැතිව ඔබතුමා 

කථා කරන්න.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කියනවා එතුමාට පසු 

ගිය ආණ්ඩුව උදවු කෙළේ නැහැ, මම උදවු කළා කියලා. ''මම'' 
කියන්ෙන්ත් පසු ගිය ආණ්ඩුව තමයි. එතෙකොට ඉතින් මම උදවු 
කළත්, ආණ්ඩුව උදවු කළත් එකයි.  

ඔබතුමන්ලා වත්ෙත් පශ්නය ෙතොණ්ඩමන් හිටපු ඇමතිතුමාට, 
එෙහම නැත්නම් චන්දෙසේකරන් හිටපු ඇමතිතුමාට, එෙහමත් 
නැත්නම් පලනි දිගම්බරම් ඇමතිතුමාට සීමා කරගන්න එපා. ෙම්ක 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නයක්. ෙමහිදී ඔබතුමන්ලා කට්ටි 
වශෙයන් ෙබෙදන්න එපා. ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකෝම එකට එක්කාසු 
ෙවන්න. අෙප් ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාත්, මමත්  
එක්කාසු ෙවන්නම්. අපට ඒවා සම්බන්ධෙයන් පශ්න නැහැ. අපි 
එක්කාසු ෙවන්නම්. වත්ෙත් ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ඔක්ෙකෝම 
එකට ඉඳගනිමු. තමුන්නාන්ෙසේලා අගමැතිතුමාත්, 
ජනාධිපතිතුමාත් කැඳවන්න. අපි එන්නම් ඒ රැසව්ීමට. ඇවිල්ලා 
ෙම් පශ්නය ගැන අපි කථා කරමු. ගරු පලනි දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව හැදුෙව් කාටවත් කරන්න බැරි වූ ෙද්වල් 
කරන්න ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා, වතුකරෙය් ජනතාව ඔබතුමාට 
එක්ලක්ෂ ගණනක් ඡන්ද දුන්නා ෙන්. ඒ කියන්ෙන් වතුකරෙය් 
ජනතාව ඔබතුමන්ලාව විශ්වාස කළා කියන එක ෙන්. අප 
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන්, ඒ විශ්වාසය කඩ කරන්න එපා කියලායි. 
වතුකරෙය් ජනතාව තුළ පැවැති ඒ විශ්වාසය අද වන ෙකොට කඩ 
ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාව හා සම්බන්ධ                    
සංඛ ා ෙල්ඛන කිහිපයක් මා ඔබතුමාට දුන්නා.   මා ඔබතුමාට 
කිව්වා, ජනවසම, රාජ  වැවිලි සංස්ථාව  පවත්වාෙගන යන්න 
මාසයකට රුපියල් මිලියන 70ක් ඕනෑ කියලා.  භාණ්ඩාගාරය එය 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉතින් ගස් කපනවා; ෙත් ෙකොළ විකුණනවා. 
ෙමෙහම පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාට 
කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේත් අපිත් ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා ෙම් 
පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයාගනිමු කියලායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් ශුභසාධන පශ්නය තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, අපි 
නිවාස පශ්නය ගැනයි  ඔබතුමාත් එක්ක කථා කෙළේ.   ෙම් නිවාස 

පශ්නය ගැන ඔබතුමන්ලා දන්නවා. වතුකරෙය් ජනතාව අද ලැයිම් 
කාමරවල ජීවත් වන අමාරුව ගැන දන්නවා. ෙම් පශ්නය විසඳීම 
සඳහා ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා සිටි කාලෙය්  මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව  වතුකරෙය් ජනතාවට නිවාස හදන්න 
පතිපාදන ෙවන් කළා.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ෙකොෙහේද හැදුෙව්? එක ෙගයක්  හැදුවාද? ෙගවල් කීයක් 

දුන්නාද? හුඟාක් වැඩ කළා කියලා ජනතාවට ෙබොරු කියනවා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඇමතිතුමනි, ලබුකැෙල් හදලා තිෙබනවා; ෙකොටගල හදලා 

තිෙබනවා. යම් පමාණයක් හදන්න ආරම්භ කළා.  
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
කීයක්ද?  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසන් කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
පක්ෂ හදලා අවුරුදු 75ක් වුණත්, අවුරුදු 30ක් ඇමතිකම් 

කළත් ෙගවල් කීයද හැදුෙව්? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
හරි, හරි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඒක ෙන් 

ඔබතුමාට දැන් ඊට වඩා මනාප දීලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඔව්.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ජනතාව ඔබතුමා විශ්වාස කළා ෙන්. ඒ ෙගෞරවය ඔබතුමා 

තියන්න ෙකෝ ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා, 
ෙතොණ්ඩමන් හිටපු ඇමතිතුමාෙග් කචල් එක මෙග් පිටින් යවන්න 
එපා. ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්නයක් ෙන්. ඒක මෙග් පිටින් 
යවන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කියන්ෙන් 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නය විසඳීෙම්දී ඔබතුමන්ලා එක් එක් 
පාර්ශ්ව හැටියට ෙබෙදන්න එපා කියලායි. අපිත් එන්නම් 
ඔබතුමන්ලාත් එක්ක. අපි ඔක්ෙකෝම එකට එක්කාසු ෙවලා ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න කියලා ආණ්ඩුවට බල කරමු. වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් වැටුප් පශ්නය, නිවාස පශ්නය, ෙසෞඛ  පශ්නය, 
අධ ාපන පශ්නය  විසඳන්න අපි කටයුතු කරමු.  
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ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් මෙග් ආසනෙය් සිංහල පාසල්වල 
අධ ාපන තත්ත්වය ගත්තාම, එය ඉතාම ෙහොඳ තැනක තිෙබනවා. 
හැබැයි මෙග් ආසනෙය් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අධ ාපනය 
ගත්තාම, එය ෙබොෙහොම පහළ තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක 
හදන්න ඕනෑ. වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අධ ාපනයත්  ගෙම් සිංහල 
ජනතාවෙග් අධ ාපන තත්ත්වයට  ෙගෙනන්න ඕනෑ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අධ ාපනය එතැනට ෙගන 
එන්න අපි ෙගොඩක් ෙද්වල් කරන්න ඕනෑ. අපි වතුකරයට 
ගුරුවරුන් දුන්නා. අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි වතුකරයට 
වැඩිපුරම ගුරුවරුන් දුන්ෙන්. ඔබතුමා ඒක දන්නවා. අපි 
වතුකරයට ගුරුවරුන් විශාල සංඛ ාවක්  බඳවා ගත්තා. අෙප් වතු 
යටිතල පහසුකම් අමාත ාංශය යටෙත් තාක්ෂණික ආයතන 
දුන්නා; පරිගණක දුන්නා. පරිගණක මධ ස්ථාන ආරම්භ කළා. 
පාරවල් හැදුවා. කවදාද ඇමතිතුමා, වත්තට carpet පාරක් හම්බ 
වුෙණ්? ඔබතුමා කඩියන්ෙලන ෙවස්ට්ෙහෝල් ෙරෝහලට යන්ෙන්ත් 
මෙග් carpet පාෙර් ෙන්. අපි ඒ වත්තට carpet පාරවල් දුන්නා. 
ඔබතුමා දන්නවා නාවලපිටිෙය් ෙවස්ට්ෙහෝල් ෙරෝහල රජයට 
පවරාගත් බව. එය කෙළේ, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුව. ඒ වාෙග්ම ෙවස්ට්ෙහෝල් ඉස්ෙකෝලය තිෙබනවා. 
වතුකරෙය් ජනතාවට මම නම් වැඩ කළා. ගරු ඇමතිතුමනි,  
නාවලපිටිය ආසනෙය් වතුකරයට වැඩ කරලා නැද්ද කියලා මට 
කියන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව වතුකරෙය් 
ජනතාවට වැඩ කළා. හැබැයි, ඡන්දය දුන්ෙන් ඔබතුමන්ලාටයි.  
වැඩ කෙළේ අපියි. මා ඒක පිළිගන්නවා. ඒක ෙවනම ෙදයක්. 
හැබැයි, අපි වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් කිසිම ෙදයක් කෙළේ 
නැහැ කියලා කියන්න එපා ගරු ඇමතිතුමනි. අපි වැඩ කළා. 
වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමාෙගන් අහන්න, අෙප් ආණ්ඩුව පැවැති 
කාලෙය් එතුමා වතුකරයට ෙකොච්චර වැඩ කළාද කියලා. වඩිෙව්ල් 
සුෙර්ෂ් මැතිතුමා ෙබොෙහොම දක්ෂ මන්තීවරෙයක්. වතුකරෙය් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් එතුමා පාරවල් ෙකොච්චරක් නම් carpet 
කළාද? එතුමාට අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න විශාල අවස්ථාවක් 
ලැබුෙණ්ත් අෙප් ආණ්ඩුව වැඩ කරපු නිසායි. නැත්නම් එතුමාට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැහැ. ඒ නිසා  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව වතුකරයට වැඩ කෙළේ නැහැ කියලා 
කියන්න බැහැ. වැඩ කළා. ඒ බව කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට හතරවනුව වැඩිපුරම 
සල්ලි ෙගෙනන ක්ෙෂේතය ෙත් ක්ෙෂේතයයි. වතුකරය නිෙයෝජනය 
කරන දවිඩ මන්තීවරුන් හය හත්ෙදෙනක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නවා. සිංහල මන්තීවරුන් විශාල පමාණයක් එම දිස්තික්ක 
නිෙයෝජනය කරවා. ඒ ඔක්ෙකෝම එක්කාසු කෙළොත් මන්තීවරුන් 
50ෙදෙනක් විතර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඕනෑ නම් අපි 
කණ්ඩායමක් හැටියට හදමු -  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඒකාබද්ධ-  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අන්න හරි. අපි වතුකරෙය් ඒකාබද්ධ සංවිධානයක් හදමු. 

එවැනි සංවිධානයක් හදලා අපි ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවමු; 
අගමැතිතුමා හමු ෙවමු. භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින්  ෙගන්වා අපි 
ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳන්න කටයුතු කරමු. 
නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා දැන් ෙහොඳ කමිටුවක් පත් කරලා 
වැඩක් කරන්න යනවා. එතුමාට ඒක කරන්න බලතල දීලා,  
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තිෙබන වතු ටික බලාගන්න අවශ  හයිය අපි 
එතුමාට ෙදමු.         

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මෙග් විනාඩි දහනවයම ගිෙය් නැහැ ෙන්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් කාරණයක් 

ගැන මට කියන්න ඕනෑකම තිබුණා. ඒ නිසා මට තව විනාඩි 
ෙදකක් ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒ කාරණය කියලා මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්නම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩියක් ෙදන්නම්.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතු ක්ෙෂේතෙය් ජනතාව 

මුහුණ පා ඇති ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්  සභාව 
කල් තැබීෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන අද දිනෙය්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු  හැටියට මෙග් වරපසාද  සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් 
මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.   
ඒකට ෙහේතු වුෙණ්, අද දින "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් මුල් පිටුෙව් මා 
ගැන පළ ෙවලා තිෙබන පවෘත්තියක්. "මහින්දානන්දෙග් බැංකු 
වාර්තා රහස් ෙපොලිසියට" කියලා  එම පුවත් පෙත් පළ කර 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා  මන්තීවරයකු  හැටියට මට සිදු ෙවලා තිෙබන අසාධාරණය 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙදයක් සම්බන්ධෙයන්  
මා ෙමෙතක් කලක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහෝ මාධ ට අදහස් පකාශ 
කර තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, කථා ෙනොකර හිටියාමත්  
වැරදිකාරයන් හැටියටයි හිතන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම් කාරණය ගැන 
කියන්න ඕනෑය කියලා  මා තීරණය කළා .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසම විසින් අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් මට විරුද්ධව 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවා.   අවුරුදු  එකහමාරක් තිස්ෙසේ පැවැති  
එම  පරීක්ෂණෙය්දී   මට තිෙබන වත්කම් ගැන;   සියලු ෙද්ෙපොළ 
ගැන ෙසොයා බලා  පසුව මා නිදහස් කළා. මට අයත් ගිණුම්වල 
ෙතොරතුරු, අෙනකුත් විස්තර  සියල්ලක්ම ලබාෙගන,  50ෙදෙනකු 
ෙගනැවිත් පශ්න කර, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසම විසින්  අවුරුදු  එකහමාරක්  තිස්ෙසේ පරීක්ෂණ කරලා  
මාව නිදහස් කළා.  පරීක්ෂණෙයන් පසුව,  නඩු මඟට යන්න බැරි 
නිසා මාව නිදහස් කරනවා  කියලා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 

1565 1566 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙවන්  මට එවපු  ලිපිය දැන් මා ළඟ 
තිෙබනවා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසුගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 
8වැනි දා  අෙප් ආණ්ඩුව පැරදුණත් එක්කම  මාව නිදහස් කළ ඒ 
ලියුම පැත්තකට දමලා, ජනවාරි 10වැනි දා ආපසු  ඒ file එෙක් 
සඳහන් කළා , "නැවත පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න" කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ අතරතුර මාෙග් ෙපෞද්ගලික 
පශ්නයක් ෙහේතුෙවන්  කඩුෙවල දිසා අධිකරණෙය්  මට විරුද්ධව  
දික්කසාද නඩුවක් පැවෙරනවා.  ඒෙකදි වන්දි වශෙයන් මෙගන් 
රුපියල් මිලියන 500ක් ඉල්ලුවා. මම රුපියල් මිලියන 500ක 
වන්දියක් දුන්නා කියා මට විරුද්ධව නැවත ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට 
පැමිණිල්ලක් කළා.  එම දික්කසාද නඩුෙව් පිටපත මා ළඟ දැන් 
තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ දික්කසාද නඩුෙව්දී   
මා හට කළ සියලු ෙචෝදනා  පැමිණිලිකාරිය  ඉල්ලා අස් 
කරගත්තා.  එතුමිය ඒ ෙචෝදනා  සියල්ල  පතික්ෙෂේප කළා. 
එතෙකොට මට විරුද්ධව කඩුෙවල දිසා අධිකරණෙය් ෙචෝදනාවක් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට කළ පැමිණිල්ල 
සම්බන්ධ විමර්ශනෙය්දී මෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා,  මෙග් 
පළමුවැනි රැකියාෙව් වැටුප කීයද කියලා. මා කිව්වා,  රුපියල් 
1,500යි කියලා. නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමාත් පළමුෙවන්ම 
ආණ්ඩුෙව් රැකියාවක්  කරද්දි ඒක තමයි එතුමාෙග් first salary 
එක වුෙණ්.  හැබැයි,  එතුමාට  තිබුණු ෙද්ෙපොළ,  ඒවා ෙවනම 
ෙද්වල්.  මෙග් වැටුප කීයද  කියලා අහලා,  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් අනුර දිසානායක මහත්මයා ෙව්දිකාෙව් කියා 
තිෙබනවා, "මහින්දානන්දෙග් පළමුවැනි වැටුප රුපියල් 1,500යි,   
බිරිඳට රුපියල් මිලියන 500ක් වන්දි ෙගවනවා" කියලා. එෙහම 
කිව්වාම  රෙට් මිනිස්සු අහනවා, "බුදු අම්ෙම්! ෙකොෙහොමද, එෙහම 
කරන්ෙන්?" කියලා. හැබැයි, ඒ නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගත්තා. 
නඩුෙව් එෙහම සිද්ධියක් නැහැ කියලා කිව්වා. මා සතු වත්කම් හා 
ෙද්ෙපොළ පිළිබඳ වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. 2008 වසෙර් සිට මා 
සතු සියලු වත්කම් මෙග් වත්කම් බැරකම් වාර්තාෙව් මා ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ආදායම් බදු ලිපිෙගොනුෙව් මෙග් සියලු ගනුෙදනු මා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමයින් එහාට මට කිසිම ෙදයක් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්  
පළෙවලා තිෙබන, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා අවසන් කරන්න.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩියක් ගත්තා.  

 "මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය බැංකු 
ගිණුම්වලින් උපයා ගත් අයථා මුදල් ...." කියන  ෙම් පවෘත්තිය 
දිහා බලපු ගමන් ෙකෙනකුට හිෙතන්ෙන්  මම පිට රට accounts  
10ක් විතර විවෘත කරලා, ඒවාෙය් ෙකොමිස් ෙගනැවිත්  ලංකාෙව්ත් 
ගිණුම් 20ක් විතර ආරම්භ කරලා මහා වංචාවක් කර තිෙබනවා 
කියලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තිෙබන්ෙන් එක 
බැංකු ගිණුමයි. ඒක ඕනෑ තැනකදී දැනගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන බැංකුෙව්  අංක 522 දරන ගිණුම. මට 

ෙවනත් ගිණුම් තිෙබනවාද කියලා  ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙසොයා 
බලන්න පුළුවන්.  

මෙග් පුතා විෙද්ශ විශ්වවිද ාලයකට යවන්න  මහ බැංකුෙවන් 
අවසර ඇතිව මම 2010දී ගිණුමක් විවෘත කළා. එය මෙග් වත්කම් 
බැරකම් පකාශනයට ඉදිරිපත් කරලාත් තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන ් සභාෙවන්  ඒ ගිණුමත් 
පරීක්ෂා කර බැලුවා.  ඒකත් ඔවුන් ඔප්පු කර ගත්තා. හැබැයි, ඒ 
සියල්ල ඔප්පු ෙවලා තිෙබද්දි,  දැන් ෙම් "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් 
පළ කරනවා, මම ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය බැංකු ගිණුම්වලින් අයථා 
ෙලස මුදල් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා කියලා. ෙකොෙහොමද ෙමෙහම 
පළ කරන්ෙන්?    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අලුත්ම පවෘත්තිය 
ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා දන්නවාද? ෙම් ආණ්ඩුව  ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 10ෙදෙනකු ලබන මාර්තු මාසෙය් 
15වැනිදාට කලින් අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා CID එකට 
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ඊට කලින් මාධ  සන්දර්ශනයක් හදනවා. 
දැන් මාධ ෙයන් ෙපන්වනවා අප ෙහොරු කියලා. "සිරස" 
නාලිකාෙව්  මෙග් නම දැම්මා. ඊළඟට ෙජොන්ස්ටන් මන්තීතුමාෙග් 
නම දැම්මා. ඊළඟට ෙවල්ගම මන්තීතුමාෙග් නම දැම්මා.  

ගිය සතිෙය් "The Sunday Leader" පුවත් පෙත් යම් 
විස්තරයක් පළ වුණා. අද "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් මා ගැන පළ 
ෙවලා තිෙබනවා. කිසිම ෙචෝදනාවක් නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙදයක් 
කළා  කියලා  රෙට් මතයක් හදනවා.  එවැනි  අසත  මත ඉදිරිපත් 
කරමින්  විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන්  අත් අඩංගුවට 
ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා .  

ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි හිටපු කීඞා 
ඇමති. මම ඇමති තනතුරක් දරමින් වැඩි බලතල සහිතව කටයුතු 
කෙළේ කීඩා අමාත ාංශෙය් විතරයි. අෙනක් අමාත ාංශවල  
නිෙයෝජ  ඇමති තනතුරු තමයි දරලා තිෙබන්ෙන්. මම කීඩා 
අමාත ාංශෙයන් ෙහෝ ෙවනත් රාජ  ආයතනයකින් යම් මුදලක් 
අයථා ෙලස හම්බ කර තිෙබනවා කියා ඔප්පු කරලා 
ෙපන්නුෙවොත්, අර බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියනවා වාෙග් 
මම බඩ කපාෙගන මැෙරනවා. පුළුවන් නම් තමුන්නාන්ෙසේලා 
රාජ  ආයතනවල එවැනි ෙද්වල්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරනවා. තත්පර 30යි 

ගන්ෙන්. ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න, එතුමා 
කියයි.  Carrom board සම්බන්ධ සිද්ධියක් ගැන ඔබතුමන්ලා 
පරීක්ෂණ කළා.  ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ඒක ෙමොකක්ද කියලා. 
මම ඒවාට එදා අෙප් අමාත ාංශෙය් සල්ලි දුන්ෙනත් නැහැ. 
ෙවනත් අමාත ාංශයකිනුයි ෙගනාෙව්. ඒ නිසා නිකම් ෙබොරුවට 
ෙචෝදනා කරන්න එපා කියලයි අපි කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා mega 
deals  ෙහොයන්න. පාරවල් deals ගැන ෙහොයන්න, ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා. අපි ඒකට විරුද්ධ  නැහැ කියලා මා 
ඔබතුමාටත් කිව්වා.  හැබැයි, ෙම් විධියට ෙබොරු කියලා මර්දනය 
කරන ඒවා කරන්න එපා. මා  ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට 
ෙම් පුවත් පත් වාර්තා ටික ෙපන්නලා කිව්වා, ''ඔබතුමා තමයි රෙට් 
ෙම් මතය හැදුෙව්'' කියලා. හැබැයි, මා දැන් එතුමාට පැහැදිලි 
කරලා ඒක ගැන කිව්වා. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා පත්තෙර් පළ ෙවන්ෙන් 
නැහැ, මා මන්තීවරෙයකු ෙනොවුණා නම්. ෙම් විධියට 
අපහාසාත්මකව පහර ගහන්ෙන් මා මන්තීවරයකු නිසායි. හැබැයි, 
මන්තීවරයකු නිසා මට අසාධාරණ විධියට අපහාසාත්මකව පහර 
ගහන ෙකොට, වරපසාද කඩ වීමක් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ 
ගැන කථා කරන්න බැරිද?  මට ෙකොළඹ ෙගයක් තිෙබනවා; මට 
ඉඩමක් තිෙබනවා.   ඒ ෙදක තමයි මට තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොළඹ ෙගයක් නැති 
කවුරුවත් නැහැ. ෙම් කරන පරීක්ෂණ අනුව ෙම් 225 ෙදනාම හිෙර් 
දමන්න පුළුවන්.  කිහිප ෙදනකුට තමයි ෙකොළඹ ෙගයක් නැත්ෙත්. 
ෙකොළඹ ෙගයක් හැදූ පමණින් මන්තීවරයකු වැරදිකරුවකු වනවා 
නම් ඒක බරපතළ අසාධාරණයක්. ඒ නිසා අමතක කරන්න එපා, 
ආණ්ඩුව ෙම් කරන මර්දනය ආපසු තමන්ෙග් පැත්තටත් හැෙරන 
බව.  අමතක කරන්න එපා. ෙම්ක ආපස්සට හැෙරනවා. ඒක අපි 
ෙහොඳින් අවධාරණය කරෙගනයි ඉන්ෙන්.  අෙප් ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත් ෙබොෙහෝ වැරදි හසු වුණා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවසන් කරන්න. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  අෙප් 

ආණ්ඩුව කාලෙය්ත්  ෙබොෙහෝ වැරදි හසු වුණා. හැබැයි, අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා හැමදාම ඒවා ''ෙෂේප්'' කළා, පශ්න විසඳුවා. ෙම් 
විධියට මන්තීවරුන්ෙගන් පළි ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙද්වල් 
කෙළොත් අෙනක් පැත්තටත් ඒවා ඒවි. ඒ නිසා අපි ඉතා 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් විධියට ෙබොරු කියලා, 
මර්දනකාරී වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න එපා කියලා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
What is your point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා මා පිළිබඳව සඳහන් කරපු නිසයි ෙම් 
අවස්ථාව ගත්ෙත්.  මා එතුමා ගැන යම් පකාශයක් කර තිෙබන බව 
එතුමා  සඳහන් කළා.  ඇත්ත, මා එෙහම කියලා තිෙබනවා. එෙහම 
පකාශයක් කෙළේ, අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද යම් වාර්තාවක් 

පදනම් කරෙගනයි.  ඒ වා ර්තාෙවහි, 1989 වසෙර් එතුමා කරන ලද 
රැකියාවත්, එහි මාසික ආදායම රුපියල් 1,500 බවත්,  එතුමා දැන් 
එක්රැස් කරෙගන තිෙබන වත්කම් පමාණයත් සහ අදාළ නඩුෙව්දී 
-නඩුව ෙමොකක්ද කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ-  රුපියල් මිලියන 
500ක වන්දියක් සහ  මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 50 බැගින් ලබා 
ෙදන ෙලසත් ඉල්ලීම් කර තිෙබන බව සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒ 
ඉදිරිපත් කළ ෙල්ඛනෙයහි තිබුණු වත්කම් පමාණය අනුව තමයි 
මා විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබුෙව්, "1989 වර්ෂෙයහි රුපියල් 
1,500ක් උපයන ලද ෙකෙනකුෙගන් නඩුවකදී ෙමවැනි වන්දියක් 
ඉල්ලා තිෙබනවා. ෙවනත් ආකාරයකින් උපයා ගත්ෙත් නැත්නම් 
ෙමවැනි ෙද්ෙපොළ පමාණයක් එක්රැස් කර ගැනීම හාස්කමක් 
ෙවන්න ඕනෑ"යි කියන එක.  ෙම් කරුණ පිළිබඳව තමයි මා 
කරුණු ෙපන්වා ෙදනු ලැබුෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එතුමාත් මට ඒ වාර්තා ටික ෙපන්නුවා. නමුත්, ඊට පස්ෙසේ එතුමා 
ඉදිරිපත් කළා, ඒ ෙචෝදනාව ඉල්ලා අස් කරෙගන ඒ නඩුව යම් 
සමථයකට පත් වුණා කියලා.  එවැනි ෙදයක් තමයි මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, සිද්ධ වුෙණ්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැක්කා, ඒ අධිකරණ  තීන්දුෙව් 

තිෙබනවා, ඒ සියලු ෙචෝදනා ඉවත් කර ගත්තා කියලා.  ඔබතුමාත් 
දැන් ඒක පිළි ගත්තා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.02] 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මා මිත,  දඟකාර මන්තී ගරු 

මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවකාශ ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ 
වනවා.  

විෙශේෂෙයන්  ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනය කරන ෙකොට පළි  
ගැනීමට ලක් වීම සාමාන  ෙදයක්.  1970 ගණන්වල සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් පුත් 
රවි ජයවර්ධන මැතිතුමාව හිෙර්ට දැම්මා මට මතකයි. 1980 
ගණන්වල සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් පජා අයිතිය 
අහිමි කළා. මට මතකයි,  ආර්. ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් කාලෙය් 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා -මෙග් තාත්තා- රැල්ෆ් බුල්ජන්ස් 
කියලා මනුෂ යකු පැහැරෙගන ගියාය කියලා නඩු දැම්මා. ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මහතාටත් එෙහමයි. ඊළඟට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මයා ගැන කථා කරන්න අවශ  නැහැ. ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙගන් පළි ගත්ත හැටිත් අපිට ෙහොඳට 
මතකයි.   

අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. නීති පද්ධතිය ශක්තිමත් නම් ෙම් 
ඕනෑම ෙදයකට මුහුණ ෙදන්න ශක්තියක් තිෙබන්න අවශ යි. ඒ 
නිසා ස්වාධීනව, මඩ ගැසීමකින් ෙතොරව, විද ානුකූලව බලා 
ඇත්ත කරුණුවලට නඩු දමන්න අවශ යි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න ලැබී 
තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් සුළු කාලයක්.  අෙප් ගරු පලනි දිගම්බරම් 
මැතිතුමා, මම, ඒ වාෙග්ම ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  
මන්තීතුමා, ගරු රාධකිෂ්නන් මන්තීතුමා -අපි සියලු ෙදනාම- 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් නුවරඑළිය දිස්තික්කයයි. නුවරඑළිෙය් ඒ 
දුප්පත් අහිංසක දමිළ ජනතාවෙග්, ඒ වතු ෙසේවකයන්ෙග් දුක 
දන්ෙන් අපයි. අෙප් ආසනවල ඉන්න ඒ දුප්පත් අහිංසක 
මනුෂ යන්ෙග් දුක දවසින් දවස, සතිෙයන් සතිය, අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්ද  අපට ෙහොඳට ෙත්ෙරනවා.   

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් මනුෂ යන්ට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, දකුෙණ් කැරැලි ෙදකක් ඇති වුණා. උතුෙර් 
කැරැල්ලක් තිබුණා. ෙම් මනුෂ යන් ෙම් දුක විඳෙගන, ෙම් රෙට් 
කිසිදු කරැල්ලක් ගහන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ෙවනුෙවන් ඉතාමත්ම අහිංසකව පජාතන්තවාදී රාමුව තුළ සටන් 
කිරීම ගැන අපෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න 
අවශ යි. එම නිසා ෙම් මනුෂ යන් ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන් 
සෑම ෙදයක්ම අපි කළ යුතුයි. අපි දන්නවා, වතුකරෙය් දමිළ 
ජනතාවට  තිෙබන දරිදතාව, මන්දෙපෝෂණය ගැන.     

1998 ෙනොෙබල් ත ාගය ලබා ගත් ඉන්දියාෙව් ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයක් වන   අමාර්ට්යා ෙසන් නමැති මහත්මයා  කර 
තිෙබන පකාශයක් මා ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
එතුමා පකාශ කර තිෙබනවා, යම්කිසි ආර්ථික ෙමොඩලයක් අවුරුදු 
විස්ෙසන් විස්ස ෙවනස් විය යුතුයි; ඒ ආර්ථික ෙමොඩලෙය් යම්කිසි 
ෙවනස්කම් ඇතිවිය යුතුයි කියලා.  1948දී  අපි නිදහස ලබා 
ගත්තා. 1956 ෙම්  රෙට් විශාල විප්ලවයක් වුණා කියලා කිව්වා. 
නමුත් 1972 ෙවනකම්  වතු ක්ෙෂේතෙය් කිසිම පතිසංස්කරණයක් 
වුෙණ් නැහැ.  අවුරුදු විසි ෙදකකට පස්ෙසේ,  රජය ෙම් වතු ටික 
රජය අතට බාර ගන්නවා. 1972 ඉඳලා 1992 ෙවනකම් රජය ෙම්වා 
පාලනය කරනවා. එතෙකොට අපෙග් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමා පකාශ කළ පරිදි රජය ෙම්වා පාලනය කරලා, 1992 
ෙවනෙකොට අන්ත අලාභයකට පත් කරලා, නැවත පුද්ගලික 
අංශයට බාර ෙදනවා. 1992 සිට අද ෙවනකම් ඕකයි ෙවලා 
තිෙබනෙන්.   

අපි මන්තීවරු වශෙයන් සටන් කරනවා ෙම් වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් පඩි වැඩි කරන්නට. වෘත්තීය සමිති ෙදකක් අද 
collective agreement  එකකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ අනුව,  
සමාගම් සමඟ සාකච්ඡා කරලා අවුරුදු ෙදෙකන් ෙදකට පඩි වැඩි 
කරන්න එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අවාසනාවකට ගිය 
අවුරුද්ෙද් ෙම්ක කරන්න බැරි වුණා. දැනට රුපියල් 620ක් වැටුප 
වශෙයන් ලැෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නුදුරු 
අනාගතෙය් අඩු ගණෙන් ෙම් ගණන රුපියල් 750ත් රුපියල් 
770ත් අතර  ලැබිය යුතුයි කියලා.  

අපි අනුමාන කරන්ෙන් එෙහමයි. අපි කියන්ෙන් නැහැ, 
රුපියල් 770න් සාධාරණ, ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් 
කියලා. එෙහම නැහැ. නමුත් අපි කියන්ෙන් ෙම් ගණන ෙගවිය 
යුතුයි කියලායි. ෙකොෙහොමද ෙම්ක කරන්ෙන්?  වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත වරයා වශෙයන් මම අධීක්ෂණ ඒකකය ශක්තිමත් කරන්න 
පියවර අරෙගන තිෙබනවා. පැහැදිලිව ගරු මන්තීතුමන්ලාට 
කියන්න ඕනෑ,  අෙප් වෘත්තීය සමිති නායකයන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා; පලනි දිගම්බරම් මැතිතුමා  ඉන්නවා; රාධකිෂ්ණන් 
මැතිතුමා ඉන්නවා.  

මෙග් විශ්වාසය තමයි ෙම් ෙමොඩලෙයන් අපට ඉදිරියට යන්න 
බැහැ කියන එක. පැහැදිලිව එය පකාශ කරනවා. සමාගම්වලටත් 

යන්න බැහැ; ෙසේවකයන්ටත් යන්න බැහැ; ආර්ථිකයටත් යන්න 
බැහැ; ෙම් ෙමොඩලෙයන් යන්න බැහැ. එෙහම නම් ෙමොඩලය 
ෙමොකක්ද? අද අෙප් එස්.බී දිසානායක මැතිතුමා යම්කිසි අදහසක් 
ලබා දුන්නා.  ඒකට ඉංගීසිෙයන්  කියන්ෙන්, "outgrower model 
" කියලා. පැහැදිලිවම වතු ෙසේවකයන්ට තමාෙග් ඉඩෙම් අයිතිය 
අපි ලබා දිය යුතුයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නුදුරු 
අනාගතෙය්දී ඒක කරන්න. සියලුම වෘත්තීය සමිති ඒකට 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මම සතුටින් කියන්න කැමැතියි, ෙම් අදහසට 
වැවිලි සමාගම් කැමැති ෙවලා තිෙබන බව. එෙහම නම්, ෙම් lease 
එෙක් sublease එකක් අෙප් ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන්න. එතෙකොට 
අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා පකාශ කළ පරිදි ඒ දළු ටික 
නැවත factory එකට ලබා ෙදනවා. Factory එකට ලබා දීලා 
management එක සමාගම කරන්න. [බාධා කිරීමක්]නැහැ.  
පවුලකටයි - Family එකකටයි -අපි ෙදන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්]
ෙහක්ටයාර 300ක් තිෙබනවා නම්, ෙහක්ටයාර 150ක් සමාගමට 
තියලා ෙහක්ටයාර 150ක් ඒ ෙසේවකයන් අතර ෙබදන්න. ඒ ගැන 
අපි දැනට දළ වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. සියලුම 
පාර්ශ්වයන් දළ වශෙයන් ෙම් අදහසට කැමැති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉතින් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පර්චස් 7ක් ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් ඔක්ෙකෝම එකතුවද? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
නැහැ. නැහැ. පර්චස් 7ක් ෙදන්ෙන් ෙගදරට. අපි හදන්ෙන් 

වත්ත ඇතුෙළේ තිෙබන අයිතිය ඊට වඩා ව ාප්ත කරන්න; to 
fragment the estate and give it to the workers. So, they 
essentially become outgrowers.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
What is the extent of the parcel? 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
We have not yet decided.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Not yet decided? 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
We have to look at the estate first. Then, they 

essentially become outgrowers. That is the model that we 
are looking at. ගරු මන්තීතුමා, ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක 
අදහසක් පමණයි. සමහර සමාගම් කියනවා, අපට ෙපොඩි 
කෑල්ලකුත් තියා ගන්න අවශ යි කියලා. ෙමොකද, ඒෙක් 
ෙසේවකයින්ට වාසි වන තවත් පැත්තක් තිෙබනවා. 
ෙසේවකයින්ටත් දවස ් දහයක් වැඩ කරලා EPF, ETF  ගන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, එෙහමයි. අපට ඒ ගැන කථා 
කරලා විසඳා ගන්න පුළුවන්. 
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[ගරු නවින් දිසානායක මහතා] 



2016 ෙපබරවාරි  25  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමාගෙම් කෑල්ලක්, - 

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඔව්. සමාගෙම් කෑල්ලක් ෙදන්න ෙවනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙත් ෙකොළ ෙදන්ෙන් කාටද?  
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ඒ ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්.   
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ෙම් භූමිකාව, ෙම් මතය - අදහස - ඉදිරියට ෙගනි යන්න අප 

කැපෙවලා සිටිනවාය කියා මා අමාත වරයා වශෙයන් කියනවා. 
1994 ඉඳලා වාමාංශික ආණ්ඩුවක් තමයි බලයට පත් වුෙණ්. 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය කියන්ෙන් 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතාෙග් දියණියයි. පංච මහා 
බලෙව්ගෙය්  - සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු - නිර්මාතෘ 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමායි. නමුත් එතුමා 
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද කෙළේ?  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාත් එක්ක 
2005 මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට ආවා. එතුමා 2005 ඉඳලා 
අවුරුදු දහයක් ෙම් රට පාලනය කළා. එතුමාට ෙම් ෙමොඩලය 
ෙවනස් කරන්න ෙමොනවා ෙහෝ අදහසක් තිබුණාද? නැහැ. ඒ 
ෙමොඩලයමයි ගිෙය්. අප කියන්ෙන් ෙම් ෙමොඩලය ෙවනස් විය 
යුතුයි කියලායි. එෙහම කෙළොත් අෙප් ජීවිත කාලය තුළ ෙම් 
ෙසේවකයින්ට මීට වඩා ෙහොඳ අනාගතයක්, ෙහොඳ ජීවන 
තත්ත්වයක්, ෙහොඳ අධ ාපන තත්ත්වයක් සහ ෙහොඳ ෙසෞඛ  
තත්ත්වයක් ඇති කරන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි කියා මා හිතනවා.  

ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මැතිතුමා, පලනි දිගම්බරම් මැතිතුමා 
වැනි තරුණ නායකයින් වතුකරෙය් ජනතාව ඡන්දෙයන් පත් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන මා අද දින සතුටු  ෙවනවා. කවුරු 
ෙමොනවා කිව්වත් CWC එක වතුකරෙය් සිටින ෙසේවකයින් 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවා.  

හිටපු ෙතොණ්ඩමන් මහත්තයා අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් තරුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මන්තීතුමා වැනි 
බුද්ධිමතුන් අද ෙම් මැති සබයට පත්ෙවලා වතු ෙසේවකයින් 
ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කිරීම මට විශාල ශක්තියක්. 
විෙශේෂෙයන්ම ලබන දශක ෙදක තුන වනෙකොට ෙම් වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ  තත්ත්වය, සමාජ තත්ත්වය, ආර්ථික 
තත්ත්වය මීට වඩා ඉදිරියට ෙගනි යන්න අප මූලික අඩිතාලම 
දමන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියමින් මා නිහඬ වනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාලයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 

 
[பி.ப. 5.12] 
 

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු 

කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග්  ෙවලාවත් 
මට ලබා දුන්නා.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினா ் அவர்கேள, 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
சம்பந்தமாக ெகளரவ உ ப்பினர் அ ரகுமார திஸாநாயக்க 
அவர்களால் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற இந்தப் 
பிேரரைணைய மைலயக மக்கள் சார்பாக நான் மன டன் 
வரேவற்கின்ேறன். இந்தச் சைபயிேல ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் சார்பாக ேபசப்ப கி்ன்ற விடயங்கள் 
அைனத்ைத ம் வரேவற்கின்ற அேதேவைளயிேல, அைவ 
சம்பந்தமாகப் ேபசுகின்ற அைனத்  உ ப்பினர்க க்கும் 
மைலயக மக்கள் சார்பாக என  நன்றிைய ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளப் பிரச்சிைன, 
அவர்க ைடய காணிப் பிரச்சிைன, ட் ப் பிரச்சிைன 
மற் ம் இைளஞர்க ைடய ெதாழில்வாய்ப் ப் பிரச்சிைன 
ேபான்ற ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய பிரச்சிைனகெளல்லாம் 
இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு திதான விடயங்களல்ல! அைவ 
இந்த பாரா மன்றத்திேல பல வ ட காலமாகப் ேபசப்பட்  
வ கின்றன. 200 வ ட காலமாகப் ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் இந்த நாட் ேல வாழ்ந்  வ கின்றார்கள். 
பல இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கு அந்த மக்கள் 

கங்ெகா த்  வ கின்றார்கள். 'ேதசிய இனம்' என்  
அவர்கள் வார்த்ைதகளால் மட் ம் 
மட் ப்ப த்தப்பட் க்கிறார்கள். ேதசிய ாீதியிேல 
அவர்க க்கு எந்தள க்கு அங்கீகாரம் கிைடத்தி க்கிற ?  

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிைன பற்றி 
2015ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 31ஆம் திகதியி ந்  
அதிகமாகப் ேபசப்பட்  வ கின்ற ; திய பாரா மன்றம் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஐந்  மாத காலமாக ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் சம்பந்தமாகப் 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். எ  எப்ப யி ந்தேபாதி ம் 
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனி உாிைமயாளர்கள் இந்தப் 
பாரா மன்றத்திற்கு அைழக்கப்பட ேவண் ம். 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் சம்பந்தமாகப் 
ேபசப்ப ம்ெபா  எந்ெதந்த அைமச்சுக்கள் 
சம்பந்தப்பட் க்கின்றனேவா, அவ்வைமச்சுக்களின் 
ெசயலாளர்க ம் அதிகாாிக ம் இந்தச் சைபக்கு 
வரவைழக்கப்பட ேவண் ம். அவர்க ைடய சுகாதாரத் ைற 
சம்பந்தமாக கூறப்ப ம்ேபா  அவ்வைமச்சின் ெசயலாளர் 
இங்கி க்க ேவண் ம்; கல்வி சம்பந்தமாகப் ேபசப்ப ம்ேபா  
கல்வி அைமச்சின் ெசயலாளர் இங்கு வரேவண் ம்; 

டைமப்  அபிவி த்தி சம்பந்தமாகப் ேபசப்ப ம்ேபா  
அவ்வைமச்சின் ெசயலாளர் இங்கி க்க ேவண் ம். ெவ மேன 
வார்த்ைதகளால் மட் ம் மட் ப்ப த்தப்படாமல் 
நைட ைறயிேல சாத்தியப்படக்கூ ய வைகயில் இந்தப் 
பாரா மன்ற நடவ க்ைககள் இ க்க ேவண் ெமன்பைத 
மைலயக மக்கள் சார்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர்  பற்றிய 
விடயத்ைத நாங்கள் ெதாழில் அைமச்ச க்கு 
எ த் க்கூறியி க்கிேறாம். தனியார் ைறக்கு 
வழங்கப்படக்கூ ய 2,500 பாய் சம்பள உயர்ைவ 
அவர்க க்கும் வழங்குவதாக கடந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்திற்கு ன்பாக எங்களிடம் அவர் உ தியளித்தி ந்தார். 
அதற்குாிய சட்ட ர்வமான ஆவணங்கள் பாரா மன்றத்திேல 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கிற . எதிர்வ ம் 8ஆம் திகதி 
உத்திேயாக ர்வமாக இந்தச் சைபயிேல அதைன 
விவாதத்திற்கு எ ப்பதாக ெதாழில் அைமச்சர் அவர்கள் 
கூறியி ப்பதைன நான் வரேவற்கின்ேறன்.   

ேதாட்ட நி வாகங்களின் அடாவ த்தனம், நிர்வாகச் 
சீர்ேக கள் பற்றி இங்கு ெப ம்பாலானவர்கள் ேபசினார்கள். 
அந்த வைகயில், கூ ய விைரவிேல சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர்கள் இந்த 22 ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகளின் 
உாிைமயாளர்கைள ம் இந்தப் பாரா மன்றத்திற்கு 
வரவைழக்க ேவண் ம். நாட் ேல ஒேர சட்டம்தான் 
இ க்கின்ற . 22 ேதாட்டக் கம்பனிக க்கு ேவறாக 
சட்டெம ம் கிைடயா . இந்த நாட் க்கின்ற 
ெதாழிற்சட்டம்  அைனவ க்கும் சமம்! ஒேரெயா  ெதாழில் 
அைமச்சுதான் நாட் ல் இ க்கின்ற . எனேவ, இைத 
நைட ைறயில்  சாத்தியப்படக்கூ ய வைகயில் நாம் 
ெசயற்ப த்த ேவண் ம். 2015ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 31ஆம் 
திகதி டன் கூட் ஒப்பந்தம்  வைடந்  ஒ  வ டமாகப் 
ேபாகின்ற . வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் ஜனவாி மாதம் 

தல் சம்பளம் உயர்த்தப்பட இ க்கின்றெதன்  நான் 
அறிகின்ேறன். 2015ஆம் ஆண்  ேம மாதத்தி ந்  இந்த 
2,500 பாய் சம்பள உயர்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 
வழங்கப்படேவண் ம். இ  சம்பந்தமாகத் ெதாழில் 
அைமச்சிற்கு நாம் ெதளிவாகக் கூறியி க்கின்ேறாம்.   

ஆகேவ, நாம் மீண் ம் மீண் ம் கூ வ  என்னெவன்றால் 
நீங்கள் கடந்த 200 வ ட காலத்திேல எங்க ைடய இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய பிரச்சிைனகைள அறியாதவர்கள் 
அல்ல. இங்கு பிரஜா ாிைம சம்பந்தமாகப் ேபசப்ப கின்ற . 
எங்க ைடய மக்க க்குப் பிரஜா ாிைம 
வழங்கப்பட்டெதன் ம் வாக்குாிைம வழங்கப்பட்டெதன் ம் 
ேபசப்ப கின்ற . இந்த மக்களின் வாக்குகள் இல்லாமல் 
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் ஜனாதிபதியாக ம் இல்ைல; 
பிேரமதாச அவர்கள் ஜனாதிபதியாக ம் இல்ைல; சந்திாிகா 
பண்டாரநாயக்கா குமார ங்க அவர்கள் ஜனாதிபதியாக ம் 
இல்ைல. ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் தங்கள  வாக்குகைள 
இவர்க க்கு வழங்கியி க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு அந்த 
வாக்குாிைம இ ந்ததால்தான் அவர்கள் 
வழங்கியி க்கின்றார்கள். அ  எங்களின் உாிைம.  நாங்கள் 
பிச்ைசக்காரர்கள் அல்ல! ெகஞ்சிக் ேகட்டபதற்குப் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் பிச்ைசக்காரர்கள் அல்ல!  எங்கள  
உாிைமகைளத்தான் நாங்கள் ேகட்கின்ேறாம்.  ஆகேவ, 
நாங்கள் பிச்ைசெய ப்பதற்கு இங்கு வரவில்ைல. 
எங்க ைடய உாிைமையக் ெகா க்கேவண் ெமன் தான் 
நாங்கள் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம்.   

වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් විෙශේෂ ව ාපෘති පටන් ෙගන, 
ඔවුන්ට ෙගවල් හදා ෙදන්නට අලුතින් අමාත ාංශයක් බිහි කර 
දුන්නු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුවට 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙගවල් 
හදන්න දැන් පටන්ෙගන තිෙබනවා. ෙකටි කාලයකින් ෙගවල් 
399ක්, 400ක් හදන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මීට කලිනුත් නිවාස 

යම් පමාණයකින් ෙහෝ හදා තිබුණා නම් ඒ නිවාසත් අපට අංග 
සම්පූර්ණ කරන්න තිබුණා. 

அ த் , எம  உதவி ஆசிாியர்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட் க்கின்ற . ஊவா மாகாணத்திேல உதவி 
ஆசிாியர்க க்குக் ெகா க்கப்பட் வந்த 10,000 பாய் 
ெகா ப்பன  நி த்தப்பட் க்கின்ற . ெகா த்த 
ெகா ப்பனைவ நி த்தியி க்கின்றார்கள். ெப ந்ேதாட்ட 
உதவி ஆசிாியர்க க்கு நான் கல்வி அைமச்சராக 
இ ந்தேபா  வழங்கப்பட்ட 10,000 பாய் ெகா ப்பன  
ஊவா மாகாண சைபயிேல க ப் க் கண்ணா  
அணிந்தி க்கின்ற சில அைமச்சர்களால் நி த்தப்பட்  அங்கு 
அநீதி நிகழ்த்தப்பட் க்கின்ற . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
அந்த உதவி ஆசிாியர்களின் நியமனம் 'உதவி' என்கின்ற 

பதம் நீக்கப்பட் , ஆசிாியர் என்கின்ற பதத் டன் 
வழங்கப்பட் , அந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய 
பிள்ைளகளான அவர்க க்கு அரசாங்கம் ைமயான 
சம்பளத்ைத ம் வழங்குவதற்கான ஏற்பா கைள 

ன்ென க்கேவண் ெமன்  இந்தப் பாரா மன்றத்திேல 
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத்ேதா , ேதாட்டங்கைளக் கூ ேபா வைத 
நி த்தேவண் ம். ேதாட்டங்கைளப் பிாிப்பதாகக் கூறிச் சில 
கம்பனிகள் ேதாட்டங்கைளக் கூ ேபா கின்றன.  
கூ ேபா வைதத் த த்  நி த்தக்கூ ய ஏற்பா கைளச் 
ெசய்யேவண் யவர்களாக நாம் இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, 
ெதாடர்ந்  மீண் ம் மீண் ம் இந்தத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பளப் பிரச்சிைன சம்பந்தமாக ம் 
அவர்க ைடய அ ப்பைடப் பிரச்சிைன சம்பந்தமாக ம் 
பாரா மன்றத்திேல ஹன்சாட் அறிக்ைகயிேல 
பதிவதற்காகேவா அல்ல  வாக்குகைள அதிகாித் க் 
ெகாள்வதற்காகேவா அல்ல  மக்கைள இங்கு balcony க்குக் 
ெகாண் வந்  படம் காட் வதற்காகேவா ேபசாமல், 
நைட ைறயில் சாத்தியப்படக்கூ ய ேவைலத்திட்டங்கைள 
இந்த உயாிய சைபயிேல ஏற்ப த்தேவண் ெமன்  நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  எங்கள் மக்க ைடய அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனகள், எங்கள் பிரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த அரசாங்க 
உத்திேயாகத்தர்களின் பிரச்சிைனகள், ெவளிநா களிேல 
ேவைல ெசய்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  
பிரச்சிைனகள், நகரப் றங்களிேல ேவைல ெசய்கின்ற 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள  பிள்ைளகளின் பிரச்சிைனகள் 
ேபான்றைவ ெதாடர்பில் உாிய நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண்  விைடெப கின் 
ேறன்.  நன்றி.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙන්! මට කලින් විනාඩි අටක් ලැබී තිබුණා. අෙප් නිෙරෝෂන් 

ෙපේමරත්න මන්තීතුමාෙග් විනාඩි හතරකුත් මට ෙදනවාය කියා 
කිව්වා. එතෙකොට මට විනාඩි  ෙදොළහක් ලැබී තිෙබනවා. දැන් ෙම් 
 එක් එක්ෙකනාෙග්, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ ෙවලාවත් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට 

ෙදන්න කියලා ඔබතුමා කිව්වා. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ඇහුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] විනාඩියයිෙන් දුන්ෙන්. 

අෙන්! මට එෙහම කරන්න එපා. මම ෙම් headlines කියවාෙගන 
යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථාවක් කරන්න 
ෙවලාවක් නැහැ. මම headlines ටික කියවාෙගන යන්නම්. එයින් 
පළමුවැනිම headline එක විධියට මට කියන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. මෙග් කම්කරු සමිතිෙය් මුදල් ෙහොරකම් කළා කියලා 
පත්තෙර් දමලා, ඊට පස්ෙසේ මා ෙමතැනට ඇවිල්ලා කම්කරුවන් 
ෙවනුෙවන් කථා කරනෙකොට මෙග් කථාවට තිෙබන වටිනාකම 
ෙමොකක්ද? මෙග් කම්කරු සමිතිෙය් මා මුදල් ෙහොරකම් කළා 
කියලා පත්තරවල දමනවා නම්, විද ත් මාධ වල කියනවා නම්, 
මා ෙමතැනට ඇවිල්ලා වතු කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් කථා 
කරනෙකොට මෙග් ඇති වටිනාකම ෙමොකක්ද?  

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොරකම් කෙළේ ඇයි? 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝගවල වගන්තියක් තිෙබනවා, 

මන්තීවරෙයකුෙග් චරිතය පිළිබඳව කිසියම් ෙචෝදනාවක් කරනවා 
නම්, නිකම් ෙචෝදනා කරන්න බැහැ, ඒකට ෙයෝජනාවක් 
ෙගනැල්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑය කියා. 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් මන්තීවරුන්ට ඒ ආරක්ෂාව ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? මන්තීවරුන්ට එෙහම ෙචෝදනා කරන්න එපාය 
කියලා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඒ ආරක්ෂාව අපට ලබා දීලා 
තිබියදී, ඒක ෙගෙනන්න ඕනෑ Motion එකක් මඟින් කියලා 
ෙනොෙයකුත් විද ත් මාධ වල සහ මුදිත මාධ වල පචාරය 
කරනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී "මට ෙම්ක වරපසාද පශ්නයක් 
හැටියට මතු කරන්න ෙදන්නය, ඊට පස්ෙසේ වරපසාද පිළිබඳ 
ෙකොමිටිෙයන් ඒක විභාග කරලා, එෙහම වරදක් ෙවලා තිබුණා 
නම්, ඒ වරද කරපු විද ත් මාධ  ආයතනයට ඒක නිවැරැදි 
කරන්න." කියා ගරු කථානායකතුමාට කියන්න පුළුවන් ෙන්.  ඒ 
කටයුත්ත ෙනොකර ගරු කථානායකතුමා ෙම්ක තමන්ට වගකීමක් 
නැති ෙදයක් හැටියට අත් හරින්ෙන් ඇයි?  

ඊළඟ පශ්නය, රුපියල් 2,500 පශ්නය. වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් 
මන්තීතුමා ඉතා ෙව්ගෙයන්ම කථා කළා. රුපියල් 2,500ක් 
ලැෙබන්ෙන් වැඩ කෙළොත් විතරයි. දවසකට රුපියල් 100යි 

ලැෙබන්ෙන්. දවසකට රුපියල් 100ක් බැගින් ලැෙබන්ෙන්, 
ලැෙබන වැඩ දින ගණන අනුවයි. දවස් 25ක් වැඩ කරන්න ෙදන්න 
ඕනෑ කියලා නීතියක් තිෙබනවා. නමුත් අපි ඔක්ෙකෝම දන්නවා, 
දවස් 25ක් වැඩ කරන්න ෙදන්ෙන් නැති බව. ෙදන්න බැරි 
තත්ත්වයට වතු පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ෙපොඩි වතුවල තත්ත්වය ඊටත් වඩා නරකයි. මිල අඩු ෙවන 
ෙකොට ෙමොකක්ද, ෙවන්ෙන්? කම්කරුවා සූරා කෑම වැඩි ෙවනවා, 
EPF ෙගවන එක නතර කරනවා, වතු අයිතිකාරයා කම්කරුවාෙග් 
EPF එක ෙහොරකම් කරනවා. ෙම් විධියට කම්කරුවා තමයි එන්න 
එන්න මිල අඩු වීෙම් ෙහේතුව මත ෙලොකුම පීඩාව විඳින්ෙන්. 
රුපියල් 2,500 කථාව කිව්වාට, දවසක වැටුපකට රුපියල් 100ක් 
එකතු ෙවනවාය කිව්වාට, දවස් 25ක් වැඩ ෙනොකෙළොත් ඒ 
ලැෙබන මුදල ලැෙබනවාද? දවස් හතරයි, දවස් පහයි වැඩ 
කරන්න ලැෙබන්ෙන්. ඇයි? රබර් කිරි කපන්ෙන් නැහැ ෙන්. රබර් 
කිරි කපලා ෙමොනවා කරන්නද? කිෙලෝ එකකට රුපියල් 175යි 
ෙන් ලැෙබන්ෙන්  grade ෙදෙක් රබර් ෙරොටිය, grade තුනට 
එනෙකොට. ඉතින් ෙමොකටද, කිරි කපන්ෙන්? ඒ ර්බර් විකුණලා, 
කම්කරුවන්ට අතින් සල්ලි ෙගවන්නත් ඕනෑ,  ඉතින් ඒ නිසා රබර් 
වතුවල කම්කරුවන් පත් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ඉතා 
බරපතළයි. කුඩා රබර් කට්ටි හිමිකරුවන්ට තිබුණු ආදායෙමන් 
රුපියල් හත් අටදහසක් අඩුෙවන් තමයි අද හම්බ ෙවන්ෙන්. 
ෙගවල් කඩා ෙගන වැටිලා, පවුල් කඩා ෙගන වැටිලා. ෙම් 
අපරාධය ගැන හිතලා, උදවු ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?  

රුපියල් 300ක් ෙදනවා කිව්ව එකට, මැතිවරණයට ඉස්සර 
ෙවලා කිව්වා, "නැහැ, රබර් කිෙලෝ එකකට අපි රුපියල් 350ක් 
ෙදන්නම්." කියලා. දැන්  රුපියල් 300ත් නැහැ, රුපියල් 350ත් 
නැහැ. දැන් ඒ මිනිස්සු අසරණයි. ෙම් නිසා මාෙග් ගණන අනුව 
මුළු ලංකාව පුරා රබර් කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වුණු කුඩා රබර් 
කට්ටි හිමිකරුෙවෝ, රබර් වතුවල කම්කරුෙවෝ ආදී වශෙයන් රබර් 
කර්මාන්තෙය් නියුක්ත වූෙවෝ තුන්ලක්ෂයක් පමණ අද 
සුනාමියකට හසු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මහජන නිෙයෝජිතයන් 
විධියට ෙම් ෙදපාර්ශ්වෙය්ම ඉන්න මන්තීවරු සියලු ෙදනාම එකතු 
ෙවලා රබර් කර්මාන්තෙයන් ජීවත් වන මිනිසුන් මුහුණ දී තිෙබන 
ෙම් පශ්නයට ෙමොකක් හරි විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

ඔවුන් සඳහා ආපදා අරමුදලක් අවශ යි. ෙම් මිනිස්සු හරියට 
විශාල ගංවතුරකට හසු වුණා වාෙගයි. එෙහම නැත්නම් මහා 
නියඟයකින් ෙම් මිනිස්සු අනාථ වුණා වාෙගයි. ඉතින් ෙම් ගැන 
බලන්න ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි නම්, ෙම් ආණ්ඩුව දුන් ෙපොෙරොන්දුව 
අනුව රුපියල් 350ක් ෙදන්ෙන් නැත්නම් , ෙහණ ගහනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුවට ෙපොල් ගහන්න ඕනෑ නැහැ. මම කියන්ෙන්, ෙම් 
ශාප යම ඇති කියලායි. එෙහම ෙන්ද?  

ෙම්ක ආණ්ඩු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. රබර් කිරිවලින් ජීවත් වන 
මිනිසුන් ඉන්න පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරමින් මන්තීවරු 
ගණනාවක් ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි එකතු ෙවලා 
උපෙද්ශක කාරක සභාවක් පවත්වමු. ෙම් ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්න, 
ෙම් ගැන උනන්දුවක් තිෙබන අය ඒ සඳහා කැඳවන්න. 
අගමැතිතුමාට එන්න කියන්න. ඇවිල්ලා ෙම් මිනිස්සු ගැන 
බලන්න කියන්න. අද ඒ දරුවන්ෙග් මන්දෙපෝෂණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. මම ඒ ගැන එච්චරයි කියන්ෙන්.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ස්තුතියි. ෙම් වතු කම්කරුවන් 
ඉන්දියානු ව ාප්තවාදෙය් අතෙකොළුවක්ය කියලා හිතපු ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ අද  ඒ වතු කම්කරුවන්ෙග් ජීවිතය 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනම ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම දක්වා පැමිණීම 
ගැන ෙමන්න මාෙග් ආචාරය!  

මාෙග් ඊළඟ point එක. ඊළඟ සිරස්තලය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය නම් අවසානයි. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතක් දුන්නා.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට දීලා තිෙබන සම්පූර්ණ කාලය විනාඩි අටයි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මට ෙම්ක කියන්න ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව විනාඩියකින් අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පලනි දිගම්බරම් මහත්මයා ෙගවල් හදන එක ෙහොඳයි. අෙන්, 

හදා ෙගන යන්න. පැල්පතක් හරි හදා ගන්න ඉඩම් ටික දීලා. දැන් 
අවුරුදු පහෙළොවකට වඩා වැඩියි, පර්චස් හතක් ෙදනවාය කියලා. 
අෙප් නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා කියනවා, "දැන් අපි ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ඉඩම් කට්ටි පිටින් ෙදනවා." කියලා. ඇයි? මිල පහළ 
බැහැලා ෙන්. ෙත්වලට ෙහොඳ මිලක් තිබුණා නම් ඔය ඉඩම් කට්ටි 
පිටින් ෙදන්ෙන් නැහැ. මිල පහළ බැහැපු එෙක් බරත් දැන් ඒ 
මිනිසුන්ෙග් කර පිට තියන්නයි යන්ෙන්. දැන් වැඩිෙයන් ඒ 
මිනිසුන්ව සූරා කන්න හදනවා. පඩියක් ෙගවනවා ෙවනුවට 
ඉඩමත් ඒ අයටම නඩත්තු කරන්න කිව්වාම, ඔවුන්ට උෙද් රෑ 
ෙදකම වැඩ කරන්න ෙවනවා.  

කම්කරුෙවෝ වඩාත් ෙලොකු සූරා කෑමකට හසු ෙවනවා. ඒ 
පර්චස ්හත ෙදන්න. පර්චස් හත ෙදනවා නම්, ඒ මිනිස්සු පැල්පතක් 
හරි හදා ගනීවි. ඒ මිනිසුන්ට කියන්න පුළුවන්, "අපට ඉඩමක් 
තිෙබනවා." කියලා. ඇහැලියෙගොඩ ආසනෙය් ගම්වල සිංහල පවුල් 
500ක් ඉන්නවා. ඒ අයට ඉඩම් නැහැ.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, අවුරුදු 15කට 

කලින් කරගන්න බැරි වුණා කිව්වා ෙන්. මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමා එතෙකොට ඒ ආණ්ඩුෙව් ෙනොෙවයිද 
හිටිෙය් කියලා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔව්. ඒ ආණ්ඩුෙව් තමයි. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඇයි ඒක කරගන්න බැරි වුෙණ්? ඒ ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි 

පකාශයක් කරන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ලතින් භාෂාෙවන් "mea culpa " කියලා  කියන්ෙන් "මමත් 

වැරදිකාරෙයක් තමයි" කියන එක. ඒක ගැන ෙනොෙවයි, ෙමතැන 
පශ්නය. මට වැරදිකාරයා වුණත් එකයි, මට දඬුවම් කළත් එකයි, 
මට කුමක් වුණත් කමක් නැහැ, අපි එකතු ෙවලා ෙමන්න ෙම් 
කම්කරුවන්ෙග් පශ්නය ගැන ෙමොකක් හරි කරමු. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කාලය ෙබොෙහොම සීමිතයි, ගරු මන්තීතුමා. දැන් අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 

වැරදිකරුෙවක්ද? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම වැරදි කළා නම්, වැරදිකරුෙවක්. ඒ මඟුෙලන් වැඩක් 

නැහැ. මම වැරදිකරුෙවක්ද, නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි, පශ්නය. 
කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද කියන එකයි පශ්නය. ගරු නවින් 
දිසානායක ඇමතිතුමනි, අපි සියලු ෙදනාම කැඳවන්න; 
අගමැතිතුමාට එන්න කියන්න. ඇවිල්ලා ෙම් වැෙඩ් ඉවරයක් 
කරන්න. රබර් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව උනන්දුවක් තිෙබන ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව 
අහෙගන ඉන්නවා.  

මම ඊළඟට මතක් කරන්න යන්ෙන් ෙත් දළුවල මිල ගැනයි. 
ෙමෙහම ගිෙයොත් ෙත් කර්මාන්තය අලාභෙයන් අලාභයටයි 
යන්ෙන්. Factories වැෙහයි. ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා තත්ත්වය දන්නවා. ගිය පාර ෙත් ෙවන්ෙද්සිෙය් මිල වැඩි 
වුෙණ් රුපියලකින් විතරයි. ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. ෙම් විධියට 
අලාභෙයන් අලාභයට යනෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? EPF, ETF 
ෙගවන්ෙන් නැහැ. දවෙසේ පැය 8යි වැඩ කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
නමුත්, පැය 10ක් වැඩ ගන්නවා. ෙම් තත්ත්වයට ෙමොකක් හරි 
කරන්න ඕනෑ. එෙසේ ෙනොකෙළොත්, ෙත් කර්මාන්තයත් කඩා 
වැටිලා, ලක්ෂ ගණනකට රැකියා නැති ෙවනවා; ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
දුර්භික්ෂයකට අහුෙවනවා. මතක තියා ගන්න, ෙම් නිසා 
කැරැල්ලක් මතු ෙවන්නත් පුළුවන් කියලා.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. දැන් කථාව 

අවසන් කරන්න. මීළඟට ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න 
මන්තීතුමිය කථා කරන්න. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් වතු කම්කරුවන්ෙග් දරුවන් ඔවුන්ෙග් ෙගවල්වල සා 

ගින්දෙරන් ඉන්න ෙකොට, ඔබතුමන්ලා ඔවුන්ට සිදු ෙවන විපත 
ෙනොදැක්කා වාෙග් උඩ බලාෙගන ඉන්නෙකොට, ආෙයත් 
කැරැල්ලක් මතු ෙවන්න පුළුවන්. - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මන්තීතුමිය කථා කරන්න. 
 
[අ.භා. 5.30] 
 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුක රෙය් ජනතාවෙග් විශාල 

ඡන්ද සංඛ ාවක් ලබා ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි 
මන්තීවරියක් හැටියටත්, 1948 දී නිදහස ලබා ගැනීමට සිංහල 
ජාතිය සමඟ උෙරන් උර ගැටී ඉදිරිපත් වුණු දමිළ ජනතාවෙග් 
ගැටලු පිළිබඳව කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
මම ඔබතුමාට සත්ුතිවන්න ෙවනවා. එයිනුත් මෙග් අසල්වැසියන් 
වන වතුකරෙය් අහිංසක දමිළ ජනතාවෙග් පශන්, ගැටලු 
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න ලැබීම ගැන ෙම් ෙව්ලාෙව්දී මම 
විෙශේෂ කාරණයක් ෙකොට සලකනවා.  

අද දවස පුරාම වතුකරෙය් ජනතාවෙග් තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම සවිස්තරාත්මකව කථා කළා. නමුත් මම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
මතක් කරන්න ඕනෑ, "යහ පාලන ආණ්ඩු කාලය තුළ වතුවලට 
ෙපොෙහොර ලබා දුන්ෙන් නැහැ"යි කියලා ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා පකාශයක් කළ බව. නමුත් මම කියන්න 
ඕනෑ, පසු ගිය වසර තුළ ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගෙම් සහ රාජ  
වැවිලි සංස්ථාෙව්  ෙපොෙහොර මාතෙල් දිස්තික්කෙය් තිෙබන 
වතුවලට ෙයොදන්න අපි කටයුතු කරලා තිෙබන බව.  

මම කියන්න ඕනෑ, මධ ම පළාෙත් තිබුණු 
කර්මාන්තශාලාවලින් කර්මාන්තශාලා තුනයි පසු ගිය කාලය වන 
විට ඉතිරි ෙවලා තිබුෙණ් කියලා. අෙනක් සියලුම කර්මාන්තශාලා 
වැඩ කරන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් වුණා. අද ෙම් කෑ ගහන 
මන්තීතුමන්ලා පසු ගිය අවුරුදු 10ක පමණ කාලය තුළ වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් පශ්න සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා උනන්දු වුණා නම්, අද 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් උද්ගත ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම ෙම් 
ෙව්ලාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම වතුකරෙය් ජනතාව ෙග් නිවාස පශ්නය, පානීය 
ජලය, ෙසෞඛ  සහ සනීපාරක්ෂාව, ගමනාගමනය, විදුලිය වැනි 
පහසුකම් පිළිබඳව කථා කෙළොත් ෙම්වා ෙබොෙහෝම පහළ 
මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. මීට අවුරුදු 150කට ෙපර ඉංගීසි ජාතීන් 
හදලා දීපු ලයින් කාමරවල තමයි, අදටත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිත 
ෙගෙවන්ෙන්. වර්ග අඩි 100ක් තරම් පුංචි බිම් පමාණයක් ඇතුෙළේ 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ජීවිතෙය් සියලු කාර්යයන් සිද්ධ ෙවනවා.  

මම හිතනවා, ඒ කාරණය නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මානව 
හිමිකම් උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. විෙශේෂෙයන්ම 

වතුකරෙය් වැඩි ශම බලකායක් තිෙබන්ෙන් කාන්තාවන්ෙග්යි. ඒ 
අය වතුකරෙය් වැඩ කරනවාට අමතරව ඔවුන්ට තමන්ෙග් දරුවන් 
සෑදීම, දරුවන් බලා ගැනීම වාෙග් කාර්යයන් විශාල පමාණයක 
ෙයෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අඩු වැටුප් හා අධික 
පීඩනෙයන් යුතුව තමන්ෙග් කාර්යෙය් නිරතවීම නිසා ඒ අයෙග් 
කාන්තා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබන බවත්, මම ෙම් 
ෙව්ලාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ගැබිනි 
කාන්තාවන්ෙග් මන්දෙපෝෂණය, ළමයින්ෙග් මන්දෙපෝෂණය, 
තරුණියන් අඩු වයසින් විවාහ වීම, අඩු වයස් තරුණියන් ගැබ් 
ගැනීම ආදී කරුණු නිසා වතුකරෙය් අද විශාල පශ්නයක් උද්ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 
මධ ස්ථානවල පමිතිය පිළිබඳවත් අපි මීට වඩා සැලකිලිමත් 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒවාට ලබා දී තිෙබන මානව සහ ෙභෞතික සම්පත් 
පමාණවත්ද කියන කාරණය ෙසොයා බලන්නට අපට දැන් කාලය 
එළැඹිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒවාෙය් ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින 
ගුරුවරුන්ෙග් පුහුණුව සහ උගත්කම පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් 
ෙවන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට වතුකරෙය් 
තිෙබන දැඩි පශ්නයක් තමයි නාය යෑමට ලක්වීම. ලංකාව පුරාම 
තිෙබන වතුකරෙයන් විශාල පමාණයක් ෙම් වන විට නාය යෑමට 
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනතුර හඳුනාගත් පෙද්ශවලට අමතරව, 
පසු ගිය කාලෙය් නාය ගිය පෙද්ශවල ජීවත් වූ අයෙග් 
අයිතිවාසිකම් ලබාදීලා තිෙබනවාද කියන කාරණය පිළිබඳවත් 
ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ පවුල් සීසීකඩ ගිහින් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ඒ පවුල් සීසීකඩ ගිහින් තිෙබන නිසා ඒ අයට එක තැන ඉන්න 

අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත් මම ෙම් ෙවලාෙව් 
කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ ජනතාවෙග් නායකයන් විධියට පසුගිය 
කාලය පුරාම පත් වුණු නායකයන් ඒ දවිඩ ජනතාවෙග් 
පශ්නවලට, ගැටලුවලට මුහුණ දීලා ඒ අයට සහන සලසා දීලා 
තිෙබනවාද කියන කාරණය මා ඉදිරිෙය් තිෙබන ගැටලුවක්. ෙම් 
වතුකරෙය් ජනතාවට ෙත් දල්ෙලන් එහාට ගිය ෙලෝකයක් 
තිෙබනවා. අන්න ඒ ෙලෝකය විවර කර ෙදන්නට ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
අෙප් ආණ්ඩුව තුළින් කටයුතු කරාවි කියන බලාෙපොෙරොත්තුවත් 
මෙග් හිෙත් තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Muthu Sivalingam. You have seven 

minutes.  
 
[5.34 p.m.] 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
Sir, originally, I have been allotted 20 minutes, but now 

it has been reduced to seven minutes. Anyway, I will try to 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

finish my speech within that time. - [Interruption.] ඔබතුමා 
ෙමෝඩ කථා කියන්නට එපා. [බාධා කිරීමක්] 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும்உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெகளரவ உ ப்பினர் அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
ெகாண் வந்த இந்தப் பிேரரைண ைமயாக 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ஒன்றாகும். ேதாட்ட 
மக்க ைடய உாிைமக க்காக ம் அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்திற்காக ம் குரல் ெகா க்க எனக்கு 
ஒ க்கப்பட்ட இந்த ேநரத்ைதப் பயன்ப த் வ  நல்லெதன 
நான் நிைனக்கின்ேறன்.   

மைலயக மக்க க்காக இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் ெசய்த ேசைவகைள ேநற்  - இன்  வந்தவர்கள் 
அறிய யாவிட்டா ம் ேதாட்ட மக்கள் அறிவார்கள்.  
எனேவ, அதற்காக விளக்கம் ெகா க்க நான் தயாராக இல்ைல. 
அேதேநரம் இன்  ேதாட்டங்கள் எல்லாம் 
காடாக்கப்ப கின்றன. ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பள 
உயர்  என்ப  சாதாரண விடயமில்ைல. பல ஆண்  
காலமாக மிகக் குைறவாக இ ந்த சம்பளத்ைத அந்தக் கூட்  
ஒப்பந்தத்தின் லம் இன்  ற் க்கணக்கில், அதாவ  620 

பாய் சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகா க்கக் கூ ய வாய்ப்  
எங்க க்கு ஏற்பட்ட . இ ந்தா ம், கடந்த ஆண் ேல 
கம்பனிக்காரர்கள், ேதாட்டங்கள் பின்னைடைவக் 
காண்பதாகக் கூறிச் சம்பள உயர் க்கு ம த் விட்டார்கள். 
அதன் பிறகு அைமச்சர் அவர்கள் தைலயிட் , ஒ  நாைளக்கு 
100 பாய் சம்பள உயர்  ெகா க்கலாம். அதற்குேமல் 
ெகா க்கக்கூ ய வாய்ப்பில்ைல என்  எங்க க்கு எ தி 
அ ப்பிவிட்டார். ஆைகயினால் இன்  ேபச்சுவார்த்ைத 

டங்கிக்கிடக்கின்ற . இ ந்தா ம், ெவகுசீக்கிரத்தில் 
அவர்க க்குச் சம்பள உயர்  கிைடக்குெமன்ற நம்பிக்ைக 
எனக்குண் .  

அேதேநரம் ேதாட்ட தலாளிமார் சம்ேமளனம் இன்  
ேதாட்டங்களில் ெகா ந்ெத ப்பைத மாத்திரேம 
ெதாழிலாகக்ெகாண்  அந்தத் ேதாட்டங்கைளக் 
காடாக்கிவிட்டார்கள். காடாகிக் கிடக்கும் ேதாட்டங்கைளப் 
பிாிப்பதற்கு இன்  பலவிதத்தி ம் யற்சிகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அப்ப ப் பிாித் க் 
ெகா ப்பதானா ம் அைத அந்தத் ேதாட்ட மக்க க்ேக 
பிாித் க்ெகா க்க ேவண் ம்.   

காலஞ்ெசன்ற ெகளரவ சந்திரேசகரன் அவர்கள் 
தன் தலாக 7 'ேபர்ச்' காணியில் தனி  கட் வதற்காக 

மக்க க்கு 60 ஆயிரம் பாய் ஒ க்கிக்ெகா த்தி ந்தார். 
என  காலத்தில், 2005ஆம் ஆண் தான் தன் த ல் 
'ெபாசிசன்' ேதாட்டத்திேல 100 தனி கள் கட்டப்பட்டன, 7 
'ேபர்ச்' காணியிேல. அப்ப க் கட்டப்பட்ட 35 ஆயிரம் 

க க்கு இன்ன ம் அரசாங்கம் 'ஒப் ' - உ திப்பத்திரம் 
ெகா க்கவில்ைல. அந்தப் பத்திரத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்காக நாங்கள் அந்த அைமச்சுக்கேளா  
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்திக்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  

மக்க க்குத் ேதாட்டங்கைளப் பிாித் க் 
ெகா ப்பெதன்றால் ைறயாகக் ெகா க்க ேவண் ம். 
இப்ெபா கூட சிலர் குறித்த விடயத்தில் யற்சி 
ெசய்கின்றார்கள். இரண்  ஏக்கர்கேளா, ஐந்  ஏக்கர்கேளா 
பிாித்  அதிேல மரக்கன் கைள நாட் வ , ெகா ந்  
எ ப்பதற்குக் ெகா க்கப்ப ம் பணத்ைதக் குைறத் க் 
ெகா ப்ப  என்ற ேநாக்ேகா  சில கம்பனிகள் 

ெசயற்ப கின்றன. இன்ைறக்குச் சி  ேதாட்டங்கைள 
வளர்த் விட் க்கின்ற  அரசாங்கம். இன்ைறக்கு 
கிட்டத்தட்ட ஐந்  இலட்சம் சி  ேதயிைலத் ேதாட்டச் 
ெசாந்தக்காரர்கள் இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு 
என்ெனன்ன மானியங்கள் ெகா க்கப்ப கின்றேதா, அைவ 
அவ்வள ம் ேதாட்டங்கள் பிாித் க் ெகா க்கப்ப கின்ற 
ெதாழிலாளர்க க்கும் கிைடக்க ேவண் ம். அப்ப யான ஒ  
உ திெமாழிேயா தான் சம்பந்தப்பட்ட ேபச்சுவார்த்ைதையச் 
சீக்கிரமாக ஆரம்பிக்க ேவண் ம்  

இந்த நாட் ேல எம  மக்கள் காலம் ரா ம், அதாவ  200 
ஆண் களாக, ஓர் அ  நிலத் க்குக்கூடச் ெசாந்தக்காரர்களாக 
இ ந்ததில்ைல. இ க்கும் கு யி ப் க்க ம் எவ்வளேவா 
ேமாசமானைவ! அங்கு வந்  ேபாகின்ற அைமச்சர்கள் 
ஆங்காங்கு சி சி  ேவைலகைளச் ெசய் ெகாண்  
ேபாகலாேம தவிர, கனாக் கண் ெகாண்  எைத ம் நடத்த 

யா . [இைடயீ ] எனேவ, அவர்கள் வா ம் அந்தக் 
காணிகைள - 'ெகாலனி'கைள வர்த்தமானி அறிவித்தல் லம் 
அவர்கள் அைனவ க்கும் ெசாந்தமாக்க ேவண் ம். 
ஏெனன்றால் பலதரப்பட்ட மக்கள் அங்ேக வாழ்கின்றார்கள். 
[இைடயீ ] அைதச் ெசய்வதற்காகத்தான் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் உங்கைள எல்லாம் ம ப  இங்ேக 
ெகாண் வந்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், இவர்கள் மற்றவர்கள் 
என்ன ெசய்தார்கள் என்  ேகட் க்ெகாண்  படம் 
காட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். படத்திேல என்ன வ ம் 
என்ப  படத்ைதப் பார்த்த பிறகுதான் ெதாி ம். [இைடயீ ] 

த ேல ‘பி ம்’ வரட் ம், அதற்குப் பிறகுதான் ெதாி ம் 
என்ன நடக்கின்ற  என் . [இைடயீ ] நீங்கள் ேபசும்ேபா  
நான் தைலயிடவில்ைல; தய ெசய்  எனக்குக் 
ெகா க்கப்பட்ட ேநரத்திேல யா ம் தைலயிட ேவண்டாம்! 
[இைடயீ ] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
බාධා කරන්න එපා. කාලය සීමිතයි.  
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
நான் இங்கு யார் ேபசும்ேபா ம் தைலயிடவில்ைல. 

அைமதியாக உட்கார்ந்  ேபச்ைசக் ேகட் க் 
ெகாண் ந்ேதன் [இைடயீ ] இங்ேக Thondaman Foundation  
பற்றிக் கூக்குர கின்றார்கள். அங்கு வந்தவர்கள் - 
ெவளிநாட் ந்  வந்தவர்கள் யா க்கும் நாங்கள் சம்பளம் 
ெகா க்கவில்ைல. நீங்கள் பா ங்கள்! கணினி 
ெதாழில் ட்பத்தில் மைலயக மக்கள் அரசாங்கத்தால் 

றக்கணிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் Thondaman Foundation 
வந்தபிறகுதான் அங்குள்ள இைளஞர்கள் கிட்டத்தட்ட 35 
ஆயிரம் ேப க்குக் கணினி என்றால் என்னெவன்  ெதாி ம். 
ஆகேவ, இப்ப ப்பட்ட குற்றச்சாட் க்கைளச் ெசால்  
மக்கைளத் ண் வி வதால் எந்தக் காாிய ம் நடக்கா . 
அைதப்பற்றி மக்க க்குத் ெதாி ம். நாம் மின்சாரம் 
ெகா த்தேபா ம்  "கம்பி அப்ப  வைளந்தி க்கின்ற ; ண் 
இப்ப  வைளந்தி க்கின்ற " என் தான் ெசான்னார்கள். 
ஆனால், இன்ைறக்கு மைலயகம் ரா ம் மின்சாரம் 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . ஒவ்ெவா த்தர் ெசால் ம் 
குைறகைளக் ேகட்க நான் தயார்! ஆனால், உங்கள் 
கூக்குரைலக் ேகட் க்ெகாண் க்க நாங்கள் தயாாில்ைல. 
எனேவ தய ெசய்  நீங்கள் [இைடயீ ] ඔබතුමා  , ඔබතුමාෙග් 
වැඩක් බලාෙගන ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා, 
ඔබතුමාෙග් වැඩක් බලාෙගන ඉන්න , නිකම් - ெதாண்டமான் 
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[ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා] 
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flight இேல ேபாகின்றார் என்பதற்காக இவர்க ம் 
ேபாகின்றார்கள் இன்ைறக்கு!   

ஆைகயினால் தய ெசய்  இந்த மக்க ைடய கைள - 
‘ெகாலனி’கைள அவர்க க்குச் ெசாந்தமாக்கிக் ெகா ங்கள்! 
அதில்  கட் க் ெகா த்தால் எதிர்காலத்திேல - ேதயிைலத் 
ேதாட்டம் இல்லாமல்ேபாகின்ற காலத்தில்கூட அந்த மக்கள் 
நிரந்தரமான ஒ  கு யி ப் டன் கிராமத்தில் வாழக்கூ ய ஒ  
சூழ்நிைலைய  நாங்கள் உ வாக்க ம். அந்த நிைலக்கு 
நாம் அந்த மக்கைளத் தயார்ப த்த ேவண் ம். ஏெனன்றால் 
இன்ெனா  நாட் க்கு நம  மக்கள் மீண் ம் ஒ ைற 
இடம்ெபயர்ந்  ேபாவதற்குத் தயாாில்ைல. இங்கு, விஜயன் 
வந்த காலத்திேல, அந்த அரசர் அவைன விரட் விட்டார் 
என்ெறா  கைத இ க்கின்ற . ஆனால், நாங்கள் வந்த 
ேநரத்தில் அப்ப யல்ல. அந்த அரசாங்க ம் இந்த 
அரசாங்க ம் இந்த நாட் ேல எங்கைளக் ெகாண் வந்  
ப க்கடாவாக்கியி க்கின்றார்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have another one more minute, 

please.  
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
எனேவ, எங்க க்கு உாிைமகள் இ க்கின்றன. இதைன 

ம க்கக்கூ ய சக்தி எவ க்கும் இ க்கக்கூடா . 
‘வாக்குாிைம’, ‘வாக்குாிைம’ என்கின்றார்கள். ெகளரவ 
இராதாகி ஷ்ணன் அவர்க ம் ெகளரவ வ ேவல் சுேரஷ் 
அவர்க ம் இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரைஸப் 
காங்கிர ன் வாக்கு லம் வந்தவர்கள்தாம். நான் அைதக் 
குைறயாகச் ெசால்லவில்ைல. ஆனால், இவர்கள் த ேல 
உண்ைமையத் ெதாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அதி ந்  
பா பட்  'வாக்குாிைம' வாங்கியவர்கள்தான் அவர்க ம். 25 
வ டங்கள் ெதாழிற்சங்கத்ைதக் ெகாண்டா கின்றவர்க ம் 50 
வ டங்கள் ெகாண்டா கின்றவர்க ம் இலங்ைகத் 
ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் 75 வ டங்கள் என்ன ெசய்த  என்  
ேகட்கின்றார்கள். [இைடயீ ] ேகள்வி ேகட்ப  வசதி. 
ஆனால், ேகள்வி ேகட்கும்ேபா  பின்னா  தி ம்பிப் பார்க்க 
ேவண் ம். இவர்கள் காண்பிக்கும் ெபாய்யான படங்கள் 
எல்லாம் ெவகுசீக்கிரத்தில் ெவளியில் வ ம். 
எதிர்காலங்களிேல மக்கள் அவர்க க்குத் தக்க பாடம் 

கட் வார்கள் என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
வணக்கம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට  විනාඩි පහක 

කාලයක් තිෙබනවා.  
 
[අ.භා. 5.41] 
 

ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  වතුකරෙය් ජනතාව පිළිබඳව 

කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් කාරණය සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම වතුකරෙය් ජනතාව කියලා අපි ඔවුන් 
ෙවන් කරලා කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඔවුන්ටද සමාන 
අයිතිවාසිකම් ඇතුළු සියලුම ෙද්වල් අපි ලබා ෙදන්න ඕනෑ. පසු 
ගිය කාලය පුරාම -දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ- වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙම් ලාංකීය ආර්ථිකය නංවන්න ෙබෙහවින් දායකත්වය ලබා 
දුන්නා. ඒ නිසා ඔවුන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න අපි 
රජයක් විධිය ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම අද වතුකරෙය් ජනතාව පධාන වශෙයන් මුහුණ 
ෙදන පශ්න විධියට, දිළිඳුකම, නිවාස පශ්නය, පානීය ජල 
පහසුකම්, අධ ාපන, ෙසෞඛ  හා ෙපෝෂණ තත්ත්වය, 
සනීපාරක්ෂාව වැනි කරුණු හඳුන්වන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ ය ගැන කථා කරනවා නම්, අෙප් 
වතුකරෙය් ජනතාව ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
ෙවනම ක්ෙෂේතයක් විධියට මානව වැවිලි සංවර්ධන භාරය කියන 
ආයතනෙයන් තමයි ඒ වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ  කටයුතු 
පාලනය කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ඒ ගැන අද කියන්න 
කනගාටුයි. මම ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් ගරු අමාත තුමාෙග්ත් 
අවධානය ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු කරනවා. අද මානව වැවිලි 
සංවර්ධන භාරය ඒ වතු ජනතාවෙග් ෙසෞඛ  ඉහළ නැංවීම සඳහා 
ඒ කාර්ය භාරය කරනවාද කියන එක ගැන විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය කාල වකවානුෙව් මාත් රාජ  ෙසේවෙය් ෙයදී 
ඉන්නෙකොට ෙම් මානව වැවිලි සංවර්ධන භාරය ෙබොෙහොම 
සුහදතාවකින්, සහෙයෝගයකින් ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරි 
කාර්යාල සමඟ සම්බන්ධ වුණා. විෙශේෂෙයන්ම වතු සුබසාධක 
නිලධාරින්  වතුකරෙය් ජනතාවට තිෙබන ෙසෞඛ  පශ්න, ඒ 
ජනතාවට තිෙබන අපහසුකම් සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ  ෛවද  
නිලධාරිවරයා දැනුවත් කළා. නමුත් අද ෙම් ෙවන ෙකොට 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්න කියන්න ෙම් මානව වැවිලි 
සංවර්ධන භාරය හරහා ඒ සුබසාධක නිලධාරින් ෙසෞඛ  ෛවද  
නිලධාරි කාර්යාලවලට සම්බන්ධ  ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, 
ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරි කාර්යාලෙයන් ලබා ෙදන ඒ දැනුම, ඒ 
පහසුකම් සියල්ලම මානව වැවිලි සංවර්ධන භාරය හරහා වතු 
ජනතාවට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් වතු පවුල් 
ෙසෞඛ  නිලධාරිනියන් පත් කළා.  වතු පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවා 
නිලධාරින් නැති නිසා, ක්ෙෂේතවල ඉන්න පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවා 
නිලධාරින්ට ෙම් කාර්යභාරය පැවරුවා. හැබැයි එක ක්ෙෂේතයක 
සිටින ජන සංඛ ාව තුන් හාරදාහක් ෙවනෙකොට, ඔවුන්ට 
සැපෙයන  ෙසෞඛ  ෙසේව ෙය් ගුණාත්මකභාවයක් තිෙබනවාද 
කියන එක ගැන ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ක්ෙෂේත 
නිර්ණය කිරීෙම්දී ජන සංඛ ාව තුන්දාහක් වන ආකාරයට ඒ 
ක්ෙෂේත නිර්ණය කිරීමත්, පවුල් ෙසෞඛ  නිලධාරින්ෙග් පහසුකම් 
පහසුෙවන් ලබා ගැනීම සඳහා ඒ ක්ෙෂේත පමාණය වැඩි කිරීමත් 
කාෙලෝචිතයි කියලා මා හිතනවා. 

ෙම් වන විට වතු ජනතාව තුළ තිෙබන මන්දෙපෝෂණය, 
ගර්භිනී මවුවරුන් මුහුණ පාන ගැටලු ෙමන්ම අඩු වයස් දරුවන් 
ගැබ් ගැනීම් වැනි ෙසෞඛ  පශ්න තිෙබනවා. වතුකරෙය් රැකියා 
කරන අයට අවශ  පහසුකම් ලබා දීම වතු අධිකාරිවරයා -පාලන 
තන්තය- පතික්ෙෂේප කරන අවස්ථා තිෙබන බව අපට දැන ගන්න 
ලැබී තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ෙසෞඛ  පහසුකම්, ambulance 
වාෙග් ෙද්වල් ලබා දීෙම්දී ඔවුන් ඒවා පතික්ෙෂේප  කරනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අපි අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලනවා, වතුකරෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලයක් ෙසේවය කරන, වතුකරෙය් ඒ නිවාසවල ජීවත් ෙවන 
ජනතාවටත් ඒ පහසුකම් සමානව ලබා ෙදන්න කියලා.   

විෙශේෂෙයන්ම වතුකරෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ  ගැන කථා 
කරන විට අපි දකින ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි මන්ද 
ෙපෝෂණය සමඟ වතුකරෙය් ඵලදායිතාව අඩු ෙවලා, නිෂ්පාදන 
තත්ත්වය පහත වැටී ති ෙබන එක. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය, දැන් අවසන් කරන්න. ඔබතුමියට ලබා දී 

තිබුණු කාලය අවසානයි. 

 
ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
එම නිසා වතුකරෙය් ජනතාව නිරතුරුවම, -මාස 6කට 

සැරයක්වත්- ෛවද  පරීක්ෂණවලට ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන් අද  තිෙබන පශ්නයක් තමයි වතුකරෙය් ජනතාවෙග් 
දෘෂ ාබාධ තත්ත්වය. "දළු ෙදකයි තිරයයි" කියලා ෙත් දළු 
ඉල්ලුවත්, ෙහොඳ දෘෂ්ටියක් නැත්නම් ඒ "දළු ෙදකයි තිරයයි"  
කඩන්න බැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා දෘශ  පරීක්ෂණ වැනි 
ෙසෞඛ  පහසුකම් වතුකරෙය් ජනතාවට ලබා ෙදන්න කියලා මම 
ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mylvaganam 

Thilakarajah. You have got four minutes.  
 
[பி.ப. 5.45] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

த ல் இந்தப் பிேரரைணைய ன்ைவத்த மக்கள் வி தைல 
ன்னணியின் தைலவ ம் ெகளரவ உ ப்பின மான 

அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்க க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  ெகளரவ உ ப்பினர் 
வாசுேதவ நாணயக்கார அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால, இந்தப் 
பிேரரைணயி டாக அரசியல் நாகாிகத்தி ம் ஒ  மாற்றம் 
வந்தி க்கின்றெதன நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்த நாட் ன் 
அரசியல் கலாசார வளர்ச்சியிேல, மக்கள் வி தைல ன்னணி 
ேதாற் விக்கப்பட்ட காலத்திேல, அவர்கள  ஐந்  
வகுப் களில் ஒன்றாக இந்திய விஸ்தாிப்  வாதத்தின் 
எச்சங்கெளன எந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளக் 
கணித்தார்கேளா, அந்த நிைலைம இன்  மாறி, அவர்கள  
அரசியல் ெகாள்ைககள் மாற்றம் ெபற் , அேத ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைள - இந்திய வம்சாவளியினரான மைலயக 
மக்கைள இந்த நாட் ேல 'இந்திய வம்சாவளியினர்' என 
அைழக்கக்கூடாெதன் ம் அவர்கைள இலங்ைகத் 
ேதசியத்திற்குாியவர்கள் என அைழக்கேவண் ெமன ம் 
ெகளரவ உ ப்பினர் அ ரகுமார திஸாநாயக்க அவர்கள் 
கூறிய க த்  மிக ம் வரேவற்கத்தக்க . அந்தவைகயில் நான் 
அவ க்கு நன்றி ெதாிவிக்கக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.   

அேதேபால், 2003ஆம் ஆண்டளவில் இந்த மைலயக 
மக்க க்குப் பிரஜா ாிைம கிைடத்ததாக அவர் 
குறிப்பிட் ந்தார். அேதேபான்  2008 - 2009ஆம் 
ஆண் களில் இன் ெமா  வரலாற் ப் பதி  மைலயக 
மக்கள் வி தைல ன்னணி டாக நிகழ்ந்தி க்கின்ற . 
அைத ம் இந்தச் சைபயிேல ெசால்லேவண் ய 
கடப்பா க்கின்ற . 1970களில் மைலயகத்தி ந்  
கு ெபயர்ந்  வன்னிக்குச் ெசன்  வாழ்ந்த மக்கள் 

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் த் ெதன்னிந்தியாவிற்கு 
அகதிகளாகச் ெசன்றி க்கின்றார்கள்.  அங்ேக சுமார் 1,20,000 
தமிழ் மக்கள் அகதிகளாக வாழ்கின்றார்கள். அவர்களி்ல் 
30,000 ேபர் மைலயகத் தமிழ் மக்கள். அவர்க க்கு 
இலங்ைகப் பிரஜா ாிைம ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அன்  
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல அங்கத் வம் வகித்த மைலயக 
மக்கள் வி தைல ன்னணியின் பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
இராம ங்கம் சந்திரேசகர் அவர்கள் காரணமாக இ ந்தார் 
என்பைத ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நிைன ப த்திக்ெகாண் , 
இந்த 'இந்திய வம்சாவளியினர்' என்பைதப் பற்றிய சி  
விளக்கத்ைத அளிப்பதற்கு இந்த ேநரத்ைதப் 
பயன்ப த்தலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.   

இன்ைறய நிைலயில் இந்த மைலயகத் தமிழர்கள் 
இலங்ைகயில் இந்திய வம்சாவளித் தமிழர்கெளனக் 
குறிப்பிடப்ப வதில்ைல. அவ்வா  ெசால்லப்பட்டா ம் 
சட்டத்தின் ஏ களில் அவர்கள் இந்தியத் தமிழர்கெளன்ேற 
அைழக்கப்ப கிறார்கள். இைத நாங்க ம் எதிர்க்கின்ேறாம். 
இதற்கு மாறாக ேவெறா  ெசாற்பதத்ைதத் ேத வதற்கு 
அவசியமில்ைல. ஏெனனில், மைலயக மக்கள் பண்பாட்  
ாீதியாகத் தங்கைள மைலயக மக்கெளனக் கடந்த 50 வ ட 
காலமாக அைழத் க்ெகாண்  வ கின்றார்கள். அவர்கைளப் 
ெபா வாகத் தமிழர்கெளன்ற நிைலயில் பார்க்கின்றேபா , 
இலங்ைகத் தமிழர்களி ந்  அவர்கைள ேவ ப த்திப் 
பார்க்க யாத நிைல காணப்ப கின்ற . ஏற்ெகனேவ 
வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற மக்கள் இலங்ைகத் 
தமிழர்கெளன்  அைழக்கப்ப கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்தக் 
குறிப்பிட்ட மக்கள் ெதாைகயினைர மைலயக மக்கெளன 
அைழப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இ க்கிேறாம். இந்த 
மக்களின் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்  காண்பதற்காகப் திய 
அைமப் கைளத் ேத வைதவிட, இன்  பாரா மன்றத்தில் 
எல்ேலா ம் ஒன் ேசர்ந்  இந்த மக்க க்காகக் குரல் 
ெகா த்த ேபால்,  எதிர்காலத்தில் வரவி க்கின்ற திய 
அரசியலைமப்பி டாக இந்தப் பாரா மன்றில் மைலயக 
மக்களின் ஒட் ெமாத்த அரசியல், அ ப்பைடப் 
பிரச்சிைனக க்கும் தீர்  காண்பதற்கு எல்ேலா மாகக் குரல் 
ெகா த்  ஒத் ைழப்  வழங்குவேத அந்த மக்களின் க்கிய 
மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்  ேகட் க்ெகாண் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කරුණාරත්න 

පරණවිතාන නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් ෙවලාව ගන්න පුළුවන්ද? 
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[ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය] 
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
බැහැ. ඒ සියල්ලම දීලා ඉවරයි. 
 
[අ.භා. 5.49] 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
එතුමා මට කිව්වා එතුමාෙග් කාලය ලබා ගන්න කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් වූ කාරණාවක් 
පිළිබඳව විනාඩියක් ෙහෝ කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව 
වාෙග්ම, ෙම් රෙට් ජාතික ආදායම සඳහා ෙල්, කඳුළු, දහඩිය 
ෙහළන වතුකරෙය් ජනතාව සිහිපත් කරමින්, වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් වචනයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම 
ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.  

ඇත්ෙතන්ම ඉතා ෙකටිෙයන් සඳහන් කෙළොත්, මා 
නිෙයෝජනය කරන නාවලපිටිය ආසනෙය්දී සමහර අවස්ථාවලදී  
දැකලා තිෙබනවා,  මළ ෙගදරකට, මගුල් ෙගදරකට ෙහෝ ෙවනත් 
කාරණයකට  ෙගදරකට ඥාතිෙයක්  ආවාම, ෙගදර ඉන්න පිරිස 
එළිෙය්  ඉන්නවා, පිටින් ආපු අයට තිෙබන කාමරෙය් නිදා ගන්න 
දීලා. ෙම් වාෙග් ඉතා අසරණ තත්ත්වයක තමයි වතුකරෙය් 
ජනතාව ජීවත් වන්ෙන්. මම හිතන විධියට ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා ෙහොඳ සන්ධිස්ථානයකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  එතුමා ෙමොන පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත් අද ඉතා 
පැහැදීෙමන් ෙම් කාරණයට අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන එක  ගැන 
අපි ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් කථා 
කළ ගරු මන්තීවරුන් ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉතා ෙහොඳ අදහස් 
ෙම් උත්තරීතර සභාවට ෙයොමු කර තිෙබනවා. මම එක කාරණයක් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. වතුකරෙය් ජනතාව පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම පැහැදීෙමන් කථා කරන, ඒ අය ෙවනුෙවන්  කඳුළු 
හළන සමහර මන්තීවරුන්  නිෙයෝජනය කරන  පක්ෂ දිහා 
බැලුවාම,  ඒවා තමයි ෙම් රට තුළ දිගින් දිගටම ජාතිවාදය පතුරවපු 
පක්ෂ. ඒ පක්ෂවල අය තමයි අද ෙම් විධියට කඳුළු හළන්ෙන්.  
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් අවධානය ෙයොමු කර ඡන්ද ටික 
මංෙකොල්ල කාගන්න ගන්න තමයි ඒ අය උත්සාහ දරන්ෙන්.  

දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විකල්ප කණ්ඩායමක් කියලා 
කට්ටියක් ඉන්නවා.  එකම ලකුණකින් ඡන්දයට ඉදිරිපත් ෙවලා 
ඇවිල්ලා,  දැන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ලු. ඒ අය එකම ලකුණකින් 
ඡන්දය ඉල්ලලා තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. විපක්ෂෙය් ඒකාබද්ධ 
කණ්ඩායම නම්   සම්පන්දන් මැතිතුමා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  
ඇතුළු සියලු ෙදනාම ඉන්න ඕනෑ. හැබැයි, මම අද දකින  
කාරණයත් තමයි, එක ෙදමළ මන්තීවරයකුවත් බුලත් ෙකොළෙයන් 
ඡන්දය ඉල්ලා දිනලා ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩිෙවලා 
නැහැ  කියන එක.  කවදා හරි ජාතිවාදය පතුරවන ෙකොටස තමයි 
අද ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා හදා ෙගන ඉන්ෙන්. ඒ අය 
තමයි නැවතත් ෙම් රෙට් ජාතිවාදය පතුරවන්න උත්සාහ 
කරන්ෙන්.  "සිංහ ෙල්"  කියලා හදා ෙගන;  අර ෙල් කියලා  හදා 
ෙගන, අර කණ්ඩායම්, ෙම් කණ්ඩායම්, අර ෙසේනාවල් හදා ෙගන  
තිෙබන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දවිඩ ජනතාව ෙවනුෙවන් 
කථා කරන ෙකොට අද පත්තරයක  පළවී තිෙබන  පවෘත්තියක ෙම් 
ෙකොටසත් සඳහන් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මට හිතුණා. අද 
ශීලනිපෙයයි, යූඑන්පිෙයයි ෙක්න්දර ගැළෙපන්ෙන් නැතිලු.  
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා  තමයි කියන්ෙන්.  එතුමා 

ෙක්න්දර බලන්න ගිහිල්ලා තමයි, එතුමාට තව අවුරුදු ෙදකක් රට 
පාලනය කරන්න කාලය තිෙබද්දී අපට ආණ්ඩුව ෙදන්න සිදු 
වුෙණ්. ෙම් රෙට් හිටපු නක්ෂතකාරෙයෝයි, ෙම් ඉස්සරහ 
වාඩිෙවලා ඉන්න සූත්තරකාරෙයෝයි තමයි එතුමාව නැති කෙළේ.   
අද ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන් කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. අවුරුදු 
10ක් බලෙය් සිටියා. ඔය කථා කළ මිනිස්සුන්ට ඒ දවිඩ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඉඩම් කැබැල්ලක් නිදහස් කර ෙදන්න බැරි වුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කඳුළු හළන මිනිස්සු දවිඩ 
ජනතාවට නිදහෙසේ ඇවිල්ලා ඡන්දය දමන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. 
නාවලපිටිෙය් ජනතාවට ඒ අයිතිය ආරක්ෂා කර දුන්ෙන් ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග්ය කියන කාරණය මම ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු  ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමා ෙමොන පක්ෂය නිෙයෝජනය කළත් අපි 
ඇත්ත කථා කළ යුතුව තිෙබනවා. වතුකරෙය් දවිඩ ජනතාව 
වැඩිෙයන්ම ෙව්දනා වින්ෙද් 1988-89 භීෂණ කාලෙය්යි. වතු 
ෆැක්ටරි ටික ගිනි ගන්න ෙකොට ෙසේවකයන්ට වැඩ  කරන්න 
තැනක්  තිබුෙණ් නැහැ.  වැටුප් ලැබුෙණ්  නැහැ. බඩු ටිකක් ගන්න 
කඩයක් තිබුෙණ් නැහැ.  පාසල් වැහුවා. දවිඩ ජනතාව වැඩිෙයන්ම 
දුක් වින්ෙද් ඒ කාලෙය්යි කියන එක මම ෙම් ගරු සභාවට මතක් 
කර සිටිනවා. හැබැයි, අද එතුමන්ලා පජාතන්තවාදයට පැමිණිලා 
යහපාලන ආණ්ඩුව කරන වැඩ ෙකොටස් අගය කිරීම ගැන අපි 
ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙකටි  කවියකින් මෙග් 

කථාව අවසන් කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
 
"වර්ධනලා, වංශලා, සුවලා,      පිලලා  
හිල් වූ නැෙව් නැඟ මතු දින යයි   ගිලිලා  
ජාතිවාදෙයන් මුළු රට ගිනි     අවුළුවලා  
ෙගදර යන්ට ෙවයි ඡන්දය        පැරදීලා" 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Velu Kumar.  You have 

four minutes.  
 

[අ.භා. 5.55] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පථමෙයන්ම කියන්නට 
ඕනෑ නාවලපිටිය ආසනෙය් අෙප් සෙහෝදර ආනන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා කරන ෙකොට නැවත 
නාවලපිටිය ආසනය ගැන මතක් කරන්නට ඕනෑ බව. අෙප් 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමාත් කථා කළා, 
නාවලපිටිය ආසනෙය් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය 
පිළිබඳව. නාවලපිටිය නගර සභා සීමාවට අයිතිව තිබුණු 

1589 1590 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඹුල්පිටිය වත්ෙතන් අක්කර ගණනක ඉඩම් පසු ගිය අවුරුදු 10ක 
කාලය තුළ ෙබදලා දුන්නා. ඒ ෙබදලා දුන් අක්කර ගණෙනන් එක 
අඟලක්වත්, ඉඩමක්වත් වතුකරෙය් ජනතාවට දුන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ලයින් කාමර ටික නාවලපිටිය නගරෙය් ඓතිහාසික සලකුණක් 
විධියට ඉතුරු කරලා, ඊට යාබදව තිබුණු ඉඩම් සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙබදලා දුන්නා පිට පළාත්වල හිටපු ජනතාවට. එතුමා විපක්ෂයට 
ආපු ගමන් දැන් කියනවා, "වතුකරෙය් ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය 
විසඳන්නට ඕනෑ" කියලා.  

අද ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා වතුකරෙය් 
ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරමින්, 
ඒ තුළ ගැබ් ෙවලා  තිෙබන කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඊට වඩා 
හාත්පසින් ෙවනස්, ෙම් රට තුළ කථා බහට ෙනොයන කරුණු 
ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

අපි උතුරු - නැෙඟනහිර ජනතාව පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, 
යුද්ධය නිසා අද එම ජනතාව අවතැන් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ වුණත්  
වතුකරෙය් ජනතාව යුද්ධයක් නිසා ෙනොෙවයි,  පසු ගිය කාලෙය් 
පැවැති සියලුම රජයන් කරපු වැරදි කියා නිසා දැන් අවතැන් වුණු 
ජනතාවක් හැටියට ඉන්නවා. මම එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි.   

1948දී නිදහස ලබපු ගමන්ම පළමුෙවන්ම සිදු වුණු ෙද් තමයි, 
වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පජා අයිතිය -ඡන්ද අයිතිය- උදුරාෙගන ඒ 
නිදහස නැති කරපු එක. වතුකරෙය් ජනතාව ඡන්ද අයිතිය ලබා 
ගන්නා කාලය වන ෙකොට එම වතු අයිතිව තිබුණු  ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවලින්, නැත්නම් companiesවලින් 1972දී  Land Reform 
Act එක ෙගනැල්ලා ඒ වතු ටික රජයට පවරා ගත්තා. ඒ විධියට 
වතු ටික රජයට පවරා ගන්න ෙකොට පළමුවැනි ස්ථානෙය් ඉඳලා ඒ 
ජනතාව තවත් රජෙය් ආයතනයක් යටතට ගියා.  

එම රජෙය් ආයතනය යටෙත්  නැවතත් 1992දී එම ජනතාව 
ජීවත්වන පෙද්ශ තවත් ආයතන කීපයකට ෙබදලා දුන්නා.  
Regional Plantation Companiesවලට යම්කිසි ෙකොටසක් ලබා 
දුන්නා.  තව ෙකොටසක් JEDB එෙක් තබා ගත්තා.  SPC එෙක් තව 
ෙකොටසක් තබා ගත්තා.  Elkaduwa Plantations Limited එකට 
ෙකොටසක් ෙබදුවා. ෙම් වාෙග් ෙබදලා, ඒ ජනතාවෙග් භූමිය එක 
එක ආයතනවලට ලබා දුන්නා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 1972 Land Reform Act එක අනුව 
අවුරුදු 18ට වැඩි ෙකෙනකුට අක්කර 50ක්  තියා ගන්න පුළුවන්. 
ඒ අක්කර 50 ඇතුෙළේ ඉන්න වතුකරෙය් ජනතාව එක්කම තමයි 
අක්කර 50 ෙවන් කෙළේ. දැන් වතුකරය කියලා ගත්තාම, RPCsවල 
වතු ටික තිෙබනවා; රාජ  වතු යායට අයිති වතු ටික තිෙබනවා. 
ෙම් කිසි ආයතනයකට අදාළ නැති ෙපෞද්ගලිකව අක්කර 50 
වශෙයන් ලබා ගත් වතු ටිකක් තිෙබනවා. අර කියපු කිසිම       
සංඛ ා ෙල්ඛනයකට ෙපෞද්ගලිකව ලබා දුන් වතු කිසිවක් අයිති 
ෙවලා නැහැ. ෙම් ජනතාවෙග් නිවාස අවශ තාව ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන 
තුළ ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. ෙම් වතු තුළ ෙවනම රාජ යක් 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
වතු මුදලාලිෙග් ෙවනම රාජ යක් ඒ තුළ තිෙබන්ෙන්. එතැන 

කම්කරු නීතියක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.  ගාම නිලධාරි 

ළඟට ගියාම ඔහු කියන්ෙන්, "වතු අධිකාරි අත්සන් කෙළොත් තමයි 
ඕනෑම ලියකියවිල්ලකට අත්සන් කරන්ෙන්" කියලායි.  පසු ගිය 
කාලෙය් සිරගත කරපු, නිදහස ලබා ෙදන්නට කියලා දැන් 
උපවාසෙය් ෙයදී සිටින කණ්ඩායමක් ෙම් වනෙකොට සිර 
ෙගවල්වල ඉන්නවා. ඒ අය අතර වතුකරෙය් කිහිපෙදෙනකුම 
ඉන්නවා. ඒ අයව  සිරගත කරන්න ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්,  ඒ 
අයට National Identity Card එකක් නැති එකයි. National 
Identity Card එක ගන්න බැරි වීමට ෙහේතුව, ගාම  නිලධාරියා  
හරහා ලැෙබන ෙසේවය ඒ කට්ටියට හරියාකාරව ෙනොලැබීමයි. ඒ 
නිසා අපි කියන්ෙන්, සියලුම රජයන්, රජෙය් නිලධාරින්, සියලුම 
පාර්ශ්වයන් ඒ ජනතාවෙග් පශ්නය මානුෂික වශෙයන් හඳුනාෙගන 
එය නිවැරදි කරන්නට කටයුතු කළ යුතුය කියන එකයි.  
මානුෂිකව හිතුෙවොත් පමණයි  ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. 

You have four minutes. 
 
[பி.ப. 6.01] 

 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
நன்றி, ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள. 

இன்  மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் அவலங்கள் 
ெதாடர்பாகக் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற பிேரரைணைய 
நான் வரேவற்பேதா , அதைனச் சமர்ப்பித்த உ ப்பின க்கும் 
என  நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  
இப்ெபா ெதல்லாம் இந்த உயாிய சைபயிேல மைலயக 
மக்கள் பற்றி ம் மைலயகத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
பற்றி ம் எ த் க் கூறப்ப வைதப் பார்க்கும்ேபா , 
காலங்கடந்தாவ  எம்மக்களின் பிரச்சிைனகள் 
ெவளிக்ெகாண்  வரப்ப வைதயிட்  மகிழ்ச்சியைடகின் 
ேறன்.  இவ்வள  கால ம் மைலயக மக்கள் ேவ  நாட்ைடச் 
ேசர்ந்தவர்கள் ேபால ம் அவர்களின் பிரச்சிைனக்கும் 
தங்க க்கும் எந்தவித சம்பந்த ம் இல்ைல என்பைதப் 
ேபால ம் இ ந்த நிைலைம மாறி, இன்  எம்மக்கைளப் பற்றி 
அைனத் ச் ச கத்ைதச் சார்ந்தவர்க ம் ேபசுவ  ஆ தைலத் 
த கின்ற .   

தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் உ ப்பினர்கள் இந்த 
உயாிய சைபயிேல எம்மவர்களின் பிரச்சிைனையப் பற்றி, 
அவர்களின் நிைலைமையப் பற்றி இப்ெபா  
ேபசுவ ேபால், அவர்களின் நிைலைமக்கு ஒ  
விேமாசனத்ைத ஏற்ப த்திக் ெகா க்க நாம் ஆக்க ர்வமான 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வைதப்ேபால் இதற்கு ன்  
மைலயகப் பிரதிநிதிகெளன்  பாரா மன்றத்ைதப் பல 
தசாப்தங்களாக பிாிதிநிதித் வப்ப த்தியவர்க ம் 
ெசயற்பட் ந்தால் மைலயக மக்களின் இன்ைறய 
அவலத்ைதக் குறிப்பிட்டள  குைறத்தி க்க ம். ஆனால், 
மைலயகத்தில் பிரச்சிைனகள் ெதாடர்ந்தால் மாத்திரேம தமக்கு 
அரசியல் ெசய்ய ெமன்  சுயநலமாகச் 
ெசயற்பட்டவர்க க்கு நடந் ந்த ெபா த் ேதர்த ேல 
மைலயக மக்கள் தகுந்த பாடம் ப ப்பித்தி க்கின்றார்கள். 
இன்  அவர்கள் ேகாவணத்ேதா  நிற்கும் நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற . இன் ம் சிறி  காலத்தில் அ ம் 
இல்லாமற்ேபாகும் என்பதிேல எவ்வித சந்ேதக ம் இல்ைல.   
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[ගරු ෙව්ලු කුමාර්  මහතා] 
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எம  மக்கைளப்பற்றி இரத்தினச் சு க்கமாகக் கூறினால், 
இந்த நாட் ல் ஒ  ெகளரவமான பிரைஜெயன்ற 
உாிைமயில்ைல, ட் ாிைமயில்ைல, காணி ாிைமயில்ைல. 
ைக, கால் நீட்  நிம்மதியாக உறங்குவதற்கு ல்ைல.  
அவர்கள் வா ம் 10 அ க் காம்பராவிேல ெவளிச்சமில்ைல; 
சுவாசிக்கச் சுத்தமான காற்றில்ைல. ெகளரவத் டன் கூ ய 
ஒ  வாழ்க்ைகயில்ைல; சுகாதாரத் டன் கூ ய சூழல் இல்ைல; 
உைழப்பிற்ேகற்ற ஊதியமில்ைல; ேபாசாக்கான உணவில்ைல; 
ப த்த இைளஞர் வதிக க்கு ேவைல வாய்ப்பில்ைல;  
ேதாட்டங்களிேல எமக்குக் கிைடத்த உத்திேயாகத்தர் ேவைல 
வாய்ப் க்க ம் இன்றில்ைல. ஒ ங்கான பாைத 
வசதிகளில்லாைமயால்  ேபாக்குவரத்  வசதிகளில்ைல. 
ச ர்த்தி நிவாரண ம் திேயார்க க்கான நிவாரண 
உதவி மில்ைல. அரச திைணக்களங்களிேல வரேவற்பில்ைல.  
ஏைனய பாடசாைலகேளா  ஒப்பி ம்ேபா  எம  
பாடசாைலகள் சமநிைலைமயில் இல்ைல. இவ்வா  எம  
மக்களின் வாழ்க்ைக வசதிகள் றக்கணிக்கப்பட்ேட 
வந்தி க்கின்றன. இந்த நிைலைம மாறேவண் ம். இந்த 
நிைலைமைய மாற் வதற்குத் தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் உ ப்பினர்களாக இ க்கின்ற நாம் 

ச்சுடன் ெசயற்ப ேவாெமன்  கூறி, சந்தர்ப்பமளித்த 
உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  
வணக்கம் 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 4ක 

කාලයක් ලබා ෙදනවා.  

 
[අ.භා. 6.04] 
 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතුකරය ගැන වචන 

කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  වතුකරය ගැන විෙශේෂෙයන් ෙමතැන කථා 
කරපු සමහර මන්තීතුමන්ලාට මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ, 1970 
දශකෙය් වතුකරෙය් ජනතාවට කරපු වදහිංසා ගැන. පුස්සැල්ලාව 
පෙද්ශෙය් ෙඩල්ටා වත්ත සම්පූර්ණ විනාශයට පත් කරලා ඒ 
වතුවල හිටපු අයෙග් කන-කර ඔක්ෙකොම කඩාෙගන ගිහිල්ලා, 
හට්ටි-වළං ඔක්ෙකොම කුඩු පට්ටම් කරලා විනාශ කර දැම්මා. ඒ 
අයෙගන් පැවැත එන සමහර අය -ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන 
සමහර මන්තීතුමන්ලා-තමයි අද ෙමතැනට ඇවිත් කථා කරන්ෙන්, 
''වතුකරෙය් අයට ෙම් ෙම් විධියට සලකන්න ඕනෑ''ය කියලා. ඒ 
වාෙග්ම අද ෙම් වතුකරය නිෙයෝජනය කරන සමහර ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ෙමය අවසථ්ාවක් කර ෙගන තිෙබනවා 
එතුමන්ලාෙග් ජන්ද කටයුතුවලට. එතුමන්ලා ෙම් වතුකරෙය් 
ජනතාව ඉස්සරහට දාලා ඡන්දය ගැන කථා කරනවා. ''අපිට 
සලකන්ෙන් නැහැ; අපි දිහා බලන්ෙන් නැහැ; අෙප් ජනතාව ෙම් 
විධියට පත් ෙවලා තිෙබනවා; පඩි ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ; 
ඒෙගොල්ලන්ට දීමනා ෙදන්ෙන් නැහැ; ඒෙගොල්ලන්ෙග් නිවාස 
පශ්නය ගැන බලන්ෙන් නැහැ''යි කියමින් පශ්න හදා ෙගන 
ඉදිරියට එනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා.  
වර්තමාන අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එවකට 1993 
වසෙර්දී, ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවට නිවාස තනා ගන්න කියා 
පර්චස් 7ක බිම් පමාණයක් ලියවිල්ලකින් ලබා දුන්නා. එය ආරම්භ 

කළාට පසුව ෙම් දක්වාම තිබුණා නම් ෙම් නිවාසවල පශ්නය 
ෙබොෙහෝ දුරට අඩු ෙවන්න තිබුණා. ඒක කෙළේ නැහැ. 1994 වසෙර් 
ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණාට පසුව ඒක නතර කළා. ඊට පසුව ෙම් 
ආණ්ඩුව නැවත බලයට පත් වුණාම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් වතුකරෙයන් පත් වුණු පලනි දිගම්බරම් 
ඇමතිතුමාට ෙම් ඉඩම් පශ්නය සම්බන්ධව ෙත්රුම් ෙබ්රුම් කර 
දීලා, විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා දීලා ෙමම නිවාස පශ්නයට 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ කියලා එතුමාට එය භාර දුන්නා. ඒ 
අනුව, එතුමා ඒ කටයුත්ත ෙහොඳින් කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම 
අපට තවත් ෙහොඳ ඇමතිතුෙමක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ තමයි අෙප් 
රාධකිෂ්ණන් ඇමතිතුමා. ඒ කාලෙය් ඉඳලාම වතුකරෙය් අධ ාපන 
ක්ෙෂේතය ෙදස බලා ෙගන ඉන්නවා.  

එවකට අධ ාපන ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු කළ වර්තමාන 
අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, ''සිඩා'' ආධාර කමය 
යටෙත් ඒ පෙද්ශය දියුණු කරලා ශීපාද අධ ාපන විද ා පීඨය ඇති 
කළා. ඒ ආකාරෙයන් අෙප් බල පෙද්ශය වැඩිදියුණු කරලා එතුමා 
විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. එවැනි ෙසේවයක් වතුකරෙය් 
ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත්, දැන් ෙම් අය කියන්ෙන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්; අෙප් රජයන්වලින් වතුකරයට කිසිම 
වැඩ පිළිෙවළක් කරලා නැහැ කියලායි. නිවාස උරුමය, ඡන්ද 
අයිතිය, පජා උරුමය ඒ සියලු ෙද්වල් ලබලා දුන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන්. ඒ කිසි ෙදයක් දැන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
දැන් කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? පර්චස් 7ක අයිතිය ලබලා 
දුන්නාට පසුව අගමැතිතුමා කිව්වා, මීට පසුව 'වතු' කියන නම 
අයින් කරලා දාමු කියා. ඒ කියන්ෙන් 'වතු' කියලා කියන්න ඕනෑ 
නැහැ. ''මීනාච්චි ෙතෝට්ටම්, වාලමෙලයි ෙතෝට්ටම්, වෛල 
ෙතෝට්ටම් යනාදී වශෙයන් ඒ ''ෙතෝට්ටම්'' කතාන්දර කථා 
කරන්න ඕනෑ නැහැ.  

මීට පසුව අපි කථා කරමු ගම්මාන ගැන. ගම්මාන වශෙයන් 
ෙම් වතු ෙවන් කරලා, ගම්මාන වශෙයන් ඔවුන්ට නිවාස හදලා 
දීලා, ගම්මාන විධියට, ගෙම් අය විධියට ෙම් අයටත් සලකන වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරමු. වතුකරෙය් 
ජනතාව විධියට සලකන්න එපා. ගමත්, වත්තත්, නගරයත් එකට 
බද්ධ කරලා  සියලුම ජනතාව එක හා සමාන විධියට සලකන වැඩ 
පිළිෙවළකට ෙගන යන්න" කියලා එතුමා කිව්වා.  

ඉතින් ඒ විධියට අපි සලකා ෙගන කටයුතු කරනවා. එම නිසා 
අපි  කවුරුවත් ෙවන් කරන්න වුවමනා නැහැ. ෙවන් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමතැනින් අයින් කරලා දාන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් 
හැඳුනුම්පෙත් x අකුරක් ගහලා තිෙබනවා. අපි එදා ඉඳලාම 
කිව්ෙව්," x අකුරක් වුවමනා නැහැ, අෙනක් අයට ෙදන 
හැඳුනුම්පතම ෙම් අයටත් ෙදන්න" කියලායි. එතෙකොට ඒ 
හැඳුනුම්පත දුන්නා ට පසුව ඉන්දියානු සම්භවයක් කියන එක 
ෙමතැනින් අයින් ෙවනවා. ඉන්දියානු සම්භවයක් නැහැ. 
ඒෙගොල්ලන් කියන්ෙන්,"අපි ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති අය.  
ෙවන ජාතියක් හැටියට අපිට ෙවනම සලකන්ෙන්" කියන එකයි. 
නැහැ. ඒ අයත් ෙම්  රෙට් පුරවැසිෙයෝ. එම නිසා ඒ අයත් ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් හැටියට අපි සලකන්න  ඕනෑ. ෙම් අය සම්බන්ධෙයන් 
හිතන්න ඕනෑ වැදගත්  කාරණයක් තිෙබනවා. විශාල පිරිසක් 
ඉන්නවා විවාහ ජීවිතයට ඇතුළත් ෙවලා නැතිව ඉන්න අය. 
වතුකරෙය් විශාල සංඛ ාවක් ෙජෝඩු පිටින් ඉන්නවා. 
ෙම්ෙගොල්ලන්ව විවාහ කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ  පළමුෙවන්ම ඉෂ්ට 
කරන්න ඕනෑ. 04 ෙවනිදා පැවැත්ෙවන අෙප් පළමුෙවනි 
රැස්වීෙමන්ම මමත් රාධකිෂ්ණන් ඇමතිතුමාත් ෙම් විවාහ කිරීෙම් 
වැඩ ෙකොටස අඹගමුව ෙකෝරලෙයන් ආරම්භ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විවාහ කිරීෙම් කටයුත්ෙතන් පස්ෙසේ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

උප්පැන්න සහතිකය ලංකා පුරවැසියකු හැටියට ලියා පදිංචි 
කරලා, ඉන් පසුව හැඳුනුම් පතත් දුන්නාට පස්ෙසේ ඉන්දියානු 
සම්භවය එතැනින් ඉවත් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා කියපු කාරණා මා සියයට 100ක්ම අනුමත කරනවා. 
එතුමා වතුකරය ගැන ෙබොෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කළා, එහි තිෙබන 
අඩු පාඩු ගැන කථා කළා. අඩි දහෙය් ලැයිම ගැන අද ඊෙය් 
ෙනොෙවයි, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කථා කරනවා. අඩි දහෙය් 
ලැයිම අවුරුදු 200ක් විතර පැරණියි. ඒවා ඉවත් කරන්න ඕනෑ. අපි 
1994දී කිව්වා, "ලැයිම" කියන නාමය වතුකරෙයන් ඉවත් කරන්න 
ඕනෑය කියලා. තවම ඒක ඉවත් වන පාටක් නැහැ. වතුකරෙය් 
ජනතාවට 1,60,000ක් පමණ නිවාස ඕනෑ ෙවනවා. ඒ සඳහා 
විශාල මුදලක් අවශ  වනවා. ෙහොරකම, වංචාව, දූෂණය ෙම් රටින් 
ඉවත් වනවාත් එක්කම, අෙප් ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා 
ඉදිරිෙය්දී, අෙප් ආණ්ඩු කාලය තුළදී වතුකරෙය් ජනතාවට ඒ 
නිවාස ලබාෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවයි. වතුකරෙය් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් එවැනි විශාල වැඩ ෙකොටසක් අපට කරන්න තිෙබනවා.  

වතුකරෙය් අධ ාපනය දියුණු කරනවා වාෙග්ම ඒ ජනතාවට 
ෙසෞඛ  පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මා කලිනුත් සඳහන් කළ 
පරිදි ඉන්දියානු ආධාර යටෙත් විශාල මුදලක් වියදම් කරලා දික්ඔය 
ආෙරෝග  ශාලාවක් හදා තිෙබනවා. නමුත් එය විවෘත කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් නැහැ. එය විවෘත කළා නම් නුවරඑළිය දිස්තික්කයටම 
විශාල පහසුකමක් ඇති වනවා. එය විවෘත කරෙදන්න කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ඔබතුමන්ලා මැදිහත් ෙවලා ඒ කටයුත්ත කර 
දුන්ෙනොත්, නුවරඑළිය, මස්ෙකළිය පෙද්ශවල ජනතාවට පමණක් 
ෙනොෙවයි, බලංෙගොඩ ප ෙද්ශෙය් ජනතාවට පවා විශාල ෙසතක් 
සැලෙසනවාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

වතුකරෙය් තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් ෙකොළඹ 
පෙද්ශයට ඇවිල්ලා රැකී රක්ෂා කරනවා, කඩ මුදලාලිලා බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඔවුන් හැම දාම වතුකරෙය් 
වැඩ කරන තරුණයන් ෙනොෙවයි. ඒ අය අධ ාපනය ලබා, ඒ 
අධ ාපනය තුළින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා, ඉංජිෙන්රු උපාධිය, ෛවද  
උපාධිය ලබා ගන්නවා. ඒ අයට හිමි තැන ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
එෙහම වුෙණොත් තමයි පශ්නවලින් ෙතොරව අෙප් රටට ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. වතුකරෙය් ජනතාව හැම දාම උකසට 
තබා කටයුතු කරන්න ලෑස්ති වන ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්, 
ෙද්ශපාලන නායකයන්ෙග් අනාගතය අඳුරු වන තත්ත්වයට පත් 
වනවාය කියා මා විශ්වාස කරනවා. වතුකරෙය් ජනතාව රැවටුවා 
ඇති; මින් ඉදිරියට රැවෙටන්ෙන් නැහැ; රවටන්න පුළුවන්කමකුත් 
නැහැයි කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින්, වතුකරෙය් 
ජනතාවට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් යහපතක් ෙව්වායි කියා ශුභ පාර්ථනා 
කරමින්, වතුකරෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙහොඳට වැඩ කටයුතු 
කරලා අනාගතෙය් පවත්වන මැතිවරණ සඳහා ඔවුන්ෙග් හිත 
දිනාගන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් අෙප් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 6.12] 
 

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දමිළ ජනතාව විශාල 

පමාණයක් ෙවෙසන ආසනයක් නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් විධියට රක්වාන ආසනෙය් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
සහ රත්නපුරය දිස්තික්කෙය් දමිළ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඔවුන්ෙග් 
පශ්න පිළිබඳව කථා කරන්න මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් මා මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ 
වාෙග්ම මා කනගාටු වනවා, ෙම් වාෙග් වැදගත්  ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කළ මන්තීතුමාත්, "කථා කරන්න ෙවලාව නැහැ. කථා 
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියා හැම දාම කියන, 
ෙපොල් ගහමින් යන විපක්ෂය යයි කියා ගන්නා මන්තීවරුනුත් ෙම් 
සභාෙව් නැති එක ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථාකරන්න ලැබුණු ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් 
දිස්තික්කෙය් වාසුෙද්ව නානායක්කාර  සෙහෝදර මන්තීතුමා 
ඉතාමත් කලකිරීෙමන්, දුෙකන්, තමන්ෙග් අතින් සිදු වී තිෙබන 
වැරැදි ආවර්ජනය කරමින් කථා කළ බව. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් හිටපු ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, කිසි ෙදයක් 
ෙම් ආණ්ඩුෙවන් කරලා නැහැ කියලායි. හැබැයි ඉතිහාසෙය් 
එතුමන්ලාට මහා ෙලොකු අවස්ථාවක් තිබුණු එක ගැන, ඒ කටයුතු 
කරගන්න හැකියාවක් තිබුණු එක ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ෙම්ක 
මහා විළිලජ්ජා නැති කථාවක්.  

රක්වාන ආසනෙය් ෙදමළ ජනතාවත් එක්ක ඉතාම ළඟින් 
ආශය කරන මන්තීවරයකු විධියට, ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට මා 
දැක්ක සිද්ධියක් මා කියන්නම්. පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණය 
ෙවලාෙව් ෙම් පෙද්ශයට ආවා, අෙප් ෙතොණ්ඩමන් හිටපු 
ඇමතිතුමා. මා එතුමාෙග් නම කියලාම ෙම් සිද්ධිය කියන්න ඕනෑ. 
එතුමා ගමින් ගමට රැස්වීම් තබමින් යන ෙකොට බාරවත්ත 
පෙද්ශෙය් රැස්වීමකදී එක තරුණෙයක් නැඟිටලා ඇහුවා, "ගරු 
ඇමතිතුමනි, අවුරුදු ගණනක් අෙප් පඩිෙයන් ෙමච්චර මුදලක් 
සීඩබ්ලිව්සී එකට කපනවා. ඔබතුමා දකින්ෙන් ඡන්දයකදී විතරයි. 
ඔබතුමන්ලා අපට ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. 
සියලුෙදනා මැද ඒ මනුෂ යාට පයින් ගහලා දැම්මා. ඒ අහිංසක 
ෙකොල්ලාට පයින් ගැහුවා. හැබැයි, කිසි action එකක් නැහැ, 
ෙපොලීසිය නිහඬයි. කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. ෙදමළ ජනතාව 
කියන්ෙන් කවුද කියලා අපි හැම ෙවලාෙව්ම ෙමතැනදී එක එක 
කතිකාවත් ඇති කළාට, ෙදමළ ජනතාවෙග් නායකෙයෝ 
කියාගන්නා පිරිස හැම ෙවලාෙව්ම ඔවුන්ෙග් ෙබල්ල මිරිකලා, තද 
කරලා, හිර කරලා තියාගන්න උත්සාහ කරපු නිසා තමයි අද 
ඔවුන්ට ෙම් තත්ත්වය උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ෙමම විෂය සඳහා අෙප් තරුණ අමාත වරෙයක් පත්ෙවලා 
ඉන්නවා. ෙම් ෙවනස ඇති කරන්න එතුමාට වග කීමක් තිෙබනවා. 
අපි ගිහිල්ලා බැලුෙවොත්, ලැයිම් කාමරවල පවුල් 4ක්, 5ක් ජීවත් 
ෙවනවා. අද ෙහට විවාහ වුණා නම්, ඒ ෙදන්නා ඉන්ෙනත් 
අම්මලා, තාත්තලා ඉන්න කාමරය ඇතුෙළේමයි. ෙමන්න ෙම් 
සමාජ අසාධාරණය ගැන කථා කරනවා අඩුයි. ඒ වාෙග්ම 
මැතිවරණයට විතරක් කෑ ගහලා තමන්ෙග් ෙදමළ ජනතාවෙග් 
අයිතිය ගැන කථා කරන නායකෙයෝත් සැබැවින්ම ඒ ගැන ෙසොයා 
බලන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තරුණ අමාත වරයාට කියනවා, -[බාධා 
කිරීමක්] 

රක්වාන ආසනය ඇතුළු රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙදමළ 
ජනතාව 60,000කට ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා. ෙදමළ 
මන්තීවරෙයක් පළාත් සභාෙව්ත් නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් නැහැ. 
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ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ෙදමළ ජනතාවෙග් වගකීම් ෙවනුෙවන් ෙපනී 
සිටින්න. එෙහම නැත්නම් හැමදාම ඒ අහිංසක ෙදමළ මිනිසුන්ට 
අසාධාරණ සිදු ෙවන්න පුළුවන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබාදුන් කාලය දැන් අවසානයි. 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මෙග් කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

ෙදමළ පාසල්වලට ගුරුවරු ෙදන්න උනන්දු ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ෙදමළ ජනතාවට ෙගයක් ෙදොරක් හදාගන්න අවශ  වටපිටාව 
හදන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ සඳහා කාලය එළැඹිලා තිෙබනවා.  

ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනසත් එක්ක ඒ අහිංසක මිනිස්සු 
ගැන ෙසොයා බලන්න දැන් ෙහොඳ අවස්ථාවක් තිෙබනවා කියලා 
මම හිතනවා. අන්න ඒ අවස්ථාව විවර වුණු ෙවලාෙව් ෙබොරු 
කියලා - ෙබ්ගල් ඇදබාලා - ෙම් කාලකන්නි ෙද්ශපාලන ගමන 
යන්න වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමන්ලා දැඟලුවාට ඒවාට 
ෙදමළ ජනතාව ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ කියන එක කියමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.16] 
 

ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතු කම්කරු ජනතාවට 

බලපාන පශ්න සම්බන්ධව පැවැත්ෙවන ෙමම විවාදයට සම්බන්ධ 
වීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා ඉතාමත් සතුටට පත් ෙවනවා. 
ෙමම විවාදෙය්දී ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය් අදහස් උදහස් රාශියක් 
ඉදිරිපත් වුණා. අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම වතු ක්ෙෂේතයට 
සම්බන්ධ කම්කරුෙවෝ පුරා අවුරුදු 150ක පමණ කාල සීමාවක් 
තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්නත්, ඒ වාෙග්ම ශී ලාංකික 
ජාතිය ෙවනුෙවනුත් විශාල ෙමෙහවරක් කළ ජනතාවක්. ෙම් රෙට් 
අෙනකුත් ජන ෙකොටස් එක්ක සන්සන්දනය කරන ෙකොට වතු 
කම්කරු ජනතාවට ලැබී තිෙබන වරපසාද ගැනත්, ඒ අයෙග් ජීවන 
තත්ත්වය ගැනත් අපට සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවන ෙකොට වතු කම්කරු ජනතාවට 
තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි තමන් කරන රැකියාවට සරිලන 
ආකාරයට නිසි වැටුපක් ෙනොලැබීම. අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් ඒ ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව වතු කම්කරු නායකෙයෝ 
ගණනාවක් සමඟ දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කළා. නමුත් ෙම් වන 
ෙතක් අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් විසඳුමක් ලබාගන්න පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මූලික වශෙයන් වතු සමාගම් 
හැම අවස්ථාවකදීම කියන්ෙන් දැනට වතු  ක්ෙෂේතය පාඩුවට යන 

නිසා වතු කම්කරුවන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීමට හැකියාවක් නැහැ 
කියන එකයි. අද වතු කම්කරු ජනතාව  ෙබොෙහොම දුකෙසේ තමයි 
ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් කාරණය මම රජෙයන් 
ඉල්ලා සිටින්නට කැමැතියි. රජය මැදිහත් ෙවලා එදා ෙපොෙරොන්දු 
වුණු රුපියල් 2,500 වැටුප් වැඩිවීම වතු කම්කරු ජනතාවට ලබා 
ෙදනවා නම් ඒ අයට කරන ෙලොකුම ෙසේවය එය කියා මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වතු කම්කරුවන්ෙග් ඉඩම් 
අයිතිය අෙනක් කාරණයයි. අපි දන්නවා, කඳුකර පෙද්ශවල 
විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු ලංකාෙව්ම සිංහල ජනතාවටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම් ජනතාවටත්, යාපනෙය් සිටින ෙදමළ 
ජනතාවටත්, ඒ හැම ෙකනාටම ෙම් රෙට් ඉඩම් අයිතිය තිෙබනවා. 
නමුත් ඉඩම් අයිතියක් නැති එකම ජනතාව ෙවන්ෙන් වතු කම්කරු 
ජනතාව කියලා මම කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි 
ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමාත් ෙම් ගැන තීරණයක් 
අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පිළිබඳව කාෙග්වත් අවධානයක් ෙයොමු 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා වතු කම්කරුවන්ට ඉඩම් අයිතිය ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. අෙනකුත් ජන ෙකොටස් හා සමානවම ඒ අයට 
නිවාසයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ වර්තමාන රජය 
දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. කවුරු ෙකොෙහොම විෙව්චනය 
කළත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නුවරඑළිය  දිස්තික්කෙය්ත්, 
බදුල්ල දිස්තික්කෙය්ත්, මහනුවර දිස්තික්කෙය්ත් වතු 
කම්කරුවන්ට තමන්ෙග් නිවාස අයිතිය, එෙහම නැත්නම් ඉඩම් 
අයිතිය ලබා දීෙම් වැඩසටහන ෙම් ෙවන ෙකොට කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට, ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් රාජ  අමාත තුමා. 
 
[අ.භා. 6.19] 
 
ගරු වී.එස්. රාධාකිෂණ්න් මහතා (අධ ාපන රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙජ්වීපී මන්තී ගරු 

අනුර දිසානායක මැතිතුමාට වතු ජනතාව ගැන තිෙබන කැක්කුම 
සහ ඒ අය ගැන ඇති  අවෙබෝධයත් එක්ක ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම ෙයෝජනාව ගැන වතුකරය නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරු හැටියට අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, 
අපිට වැඩිය ෙම් පිළිබඳව කථා කළ සිංහල සෙහෝදර මන්තීවරුන් 
ෙම් ගැන විෙශේෂ උනන්දුවක් දැක්වීම ගැන මම ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා. වතුකරය කියන්ෙන් ෙම් ලංකාව තුළ ෙවනම ෙලෝකයක් 
වාෙග් තිෙබන පෙද්ශයක් කියා අපි හඳුන්වා තිෙබනවා. එම 
පෙද්ශවල ඉන්නා ජනතාවට තිෙබන අඩු පාඩු ගැන කථා කරන්න 
අපි අද ෙම් අවස්ථාව පෙයෝජනයට ගන්නවා.  

අද දින ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වැඩිපුර කථා කෙළේ, වතු 
ජනතාවෙග් අයිතිය සම්බන්ධවයි කියා මා හිතනවා. ඒ ෙගොල්ලන් 
ඒ ගමන ඉදිරියට යා යුත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන තමයි, 
ෙමතැනදී වැඩිපුර කථා වුෙණ්. මම නිෙයෝජනය කරන නුවර 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එළිය දිස්තික්කෙය් සියයට 65ක්, 70ක් පමණ ඉන්ෙන් ෙදමළ 
ජනතාව; වතුකර ජනතාව. ඒ වතුකර ජනතාවත් එක්ක තමයි අපි 
ජීවත් ෙවන්ෙන්. මමත් වත්ෙත් ඉපදුණු ෙකෙනක් කියා මට 
ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන්. මට කිසිම අඩු පාඩුවක් නැහැ. 
නමුත් ඒ ජනතාව අදත් දුක් විඳින ජනතාවක්ය කියන එක අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එම ජනතාවෙග් ආර්ථික 
තත්ත්වය, අධ ාපන තත්ත්වය හා ෙසෞඛ  තත්ත්වය නඟා 
සිටුවීමට පැවැති සියලුම රජයන් උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ 
එකක්වත් අද ෙවනතාක් කර ගන්න බැරි වුණාය කියා අපිට 
කියන්න පුළුවන්. එෙසේ නමුත් වර්තමාන රජය ඒ ගැන විෙශේෂ 
උනන්දුවක් දක්වා තිෙබනවා. අද වනවිට නිවාස පශ්නය විසඳා 
ගැනීමට තරුණ ඇමති ෙකෙනකු පත් කර තිෙබනවා.  

අපි ෙම් ආණ්ඩුවට ඒකාබද්ධ ෙවනෙකොට, "ඔබතුමන්ලාට 
ඕනෑ ෙමොනවාද?" කියා ජනාධිපතිතුමාත්, වර්තමාන 
අගමැතිතුමාත් අෙපන් ඇසුවා. ඒ ෙව්ලාෙව්, "ලක්ෂ ෙමච්චර 
ෙදන්න; ෙකෝටි ෙමච්චර ෙදන්න." කියා අපිට කියන්න තිබුණා. 
නමුත් අපි කවදාවත් එෙහම ඉල්ලුෙව් නැහැ. අපි ඉල්ලුෙව්, අෙප් 
ජනතාවට පර්චස් හතක් ෙදන්න කියායි; තනි ෙගවල් ටිකක් හදා 
දීමට කටයුතු කරන්නය කියායි. එතුමන්ලා ඒ දවස්වල ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුව පත් වුණාට පසුව තරුණ ඇමති 
ෙකෙනකු පත් කළා. දැන් ඒ ෙගවල් ටික හදා ෙගන යනවා. ඒ 
අනුව ඉදිරි අවුරුදු පහ ඇතුළත ෙගවල් විශාල පමාණයක් හදන්න 
පුළුවන් ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

අධ ාපනය ගත ්ෙතොත්, අධ ාපනයට මෙග්ත් සම්බන්ධයක් 
තිෙබන නිසා ඒ ගැන වැඩිපුර කථා කරන්න ඕනෑය කියා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම පළාත් සභාෙව් අධ ාපන ඇමති 
හැටියට අවුරුදු දහයක් කටයුතු කළා. ෙම් රජෙය් දින සියෙය් 
වැඩසටහන යටෙත් අධ ාපන රාජ  ඇමති හැටියට කටයුතු කළා. 
දැනුත් මම අධ ාපන රාජ  ඇමති හැටියට කටයුතු කරනවා. මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂ ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. 1930 ගණන්වලදී 
ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනය ඇති කළ සී. ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමාට අපි ස්තුති කරනවා. එතුමා සිදු කළ එම 
කාර්යය අපි අගය කරනවා. එතුමාෙග් එම සංකල්පය වතුවලට 
ගිෙය් නැති එක ගැන තමයි අපි කනගාටු ෙවන්ෙන්. එතුමා ඇති 
කළ සංකල්පය වතුවලට ගිෙය් නැත්ෙත්, ඒ වතුවල ඒ අදාළ පාසල් 
තිබුෙණ් නැති නිසායි. ඒ කාලෙය් එම පාසල් පරිපාලනය කෙළේ, ඒ 
කාලෙය් හිටපු සුද්ෙදෝ.  

1948දී රටට නිදහස ලැබුණාට පසුවවත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒ 
අයිතිවාසිකම් ලැබුෙණ් නැහැ. 1949දී පුරවැසිභාවය අෙහෝසි 
කළාට පසුව ඒ තිබුණු සියලුම සම්පත් අපට නැති වුණා. ඊට පසුව 
1976දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය වතු පාසල් ආණ්ඩුෙව් 
-රජෙය්- පාසල් හැටියට ගන්න ඕනෑය කියා ෙගනා ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් 1977දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා තමයි ආපසු 
කටයුතු කරන්න පටන් ගත්ෙත්. මම හිතන්ෙන් 1948 ඉඳලා 
ගණන් බලනෙකොට, අපි අවුරුදු 30ක් පිටුපසින් ඉන්ෙන්. එෙසේ 
අවුරුදු 30ක් පිටුපසින් සිටින නිසා අපි ඉස්සරහට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, අපි හුඟාක් අමාරුෙවන් 
තමයි ඉස්සරහට යන්ෙන් කියා. ඉබ්බා යන්න වාෙග් තමයි අපි 
යන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩ ෙපොඩ්ඩ යන්ෙන්. අපිට ෙව්ෙගන් යන්න බැහැ.  

අද වනවිට අෙනක් ජනතාවට ලැෙබන අධ ාපන පහසුකම් 
එක්ක සංසන්දනය කර බලනවිට වතුකරෙය් ජනතාවට ලැෙබන 
අධ ාපන පහසුකම්වල තිෙබන අඩු පාඩු නිසා තමයි, පළාත් 
කිහිපයක පතිඵල අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම  මධ ම 
පළාත, සබරගමුව පළාත, ඌව පළාත, Western Province, 

Southern Province යන ෙම් පළාත්වලට   අයත් ෙවන   වතු  
පාසල්වලින්  අඩු පතිඵල  ලැෙබන නිසා, පතිඵල අතින් ඉහළට 
යන්නට ඉඩක් ලැබුෙණ් නැහැ කියන එක අප ට කියන්නට 
පුළුවන්. දිස්තික් 25න් නුවරඑළිෙය් දිස්තික්කෙය් අධ ාපන 
කටයුතු  23වන ස්ථානෙය්යි තිෙබන්ෙන්. ඒකයි අපිට කනගාටු. ඒ 
වාෙග්ම තත්ත්වයක් මුලතිව් වාෙග්  පෙද්ශවලත් තිෙබනවා. 
නමුත්  වතුකරෙය් පාසල්වලින් අඩු පතිඵල ලැෙබන්නට ෙහේතුව 
ගුරුවරුවන් ෙනොමැති වීමයි. ඒ ගුරුවරුන්ෙග් අඩුපාඩුව අපි නිමා 
කර ගන්නට ඕනෑ. වර්තමාන රජෙයන් ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇතිකර ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්තීවරුන් සියලු 
ෙදනාම දන්නවා ඇති, 1977 වර්ෂෙය් පාසල් රජයට පවරා 
ගන්නට පටන් ගත්තාට  පස්ෙසේ වතු පාසල්වලින් ෙකොටසක් 1977 
වර්ෂෙය්දීම  පවරා ගත්ත බව. 1986 වර්ෂෙය් පාසල් 420ක් පවරා 
ෙගන තිෙබනවා. ඊට පසුව පාසල් 141ක් ආදී ව ශෙයන්  පවරා 
ෙගන තිෙබනවා. ෙම් පාසල් දියුණු කිරීෙම් කටයුතු විෙශේෂ 
ව ාපෘති හැටියට කියාත්මක කරන්න ස්වීඩන් රජය උදවු කර 
තිෙබනවා. ස්වීඩන් රජෙය් අවුරුදු 12ක project එෙකන්  වතුවල 
තිෙබන පාසල්වල ෙගොඩනැඟිලි හදා දුන්නා.  

1983 වර්ෂෙය් ෙම් ර ෙට් කලබල ඇති වුණාට පස්ෙසේ හිටපු 
අමාත  ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත් 
එක්ක කථා කර, පළමුවන වතාවට වතුකරෙය් පාසල්වල ට 
ගුරුවරුන් පත්කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් 
ගුරුවරුන් 402ක් පත් කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඊට 
පස්ෙසේ 1985, 1988 වර්ෂවල PSDP එක යටෙත් ගුරුවරුන් පත් 
කර තිෙබනවා. 1992 වර්ෂෙය්, the Sripada National College of  
Education was started in the plantation area. 2007 දී 
වතුකරයට A/L teachers  3,179ක් පත් කර තිෙබනවා.  ගිය 
අවුරුද්ෙද් -2015 වර්ෂෙය්- වතු පාසල්වලට ගුරු සහායකයින් 
3,026ක් පත් කරන්නට වර්තමාන රජය කටයුතු කර තිෙබනවා.  

දැන් ගරු අගමැතිතුමා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්නට 
අපට නිෙයෝග දී තිෙබනවා. වතුවල තිෙබන පාසල්වල අධ ාපනය 
ගැනයි දැන් මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  කථා කෙළේ. වතු 
පාසල්වල ගණිතය, ඉංගීසි භාෂාව සහ B.Tech., E.Tech. යන 
විෂයයන් උගන්වන ගුරුවරුන් නැහැ. එම නිසා පාසල් 25ක් වැඩි 
දියුණු කරන්නය කියා අපට නි ෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. පාසල් 
25ක් වැඩි දියුණු කරන්න 2016 Budget  එෙකන් රුපියල් මිලියන 
250ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

ඉන්දියානු රජෙය් ආධාර ඇතිව පාසල් 30ක් වැඩිදියුණු 
කරන්න අපි කටයුතු කර ෙගන යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමහිදී කනගාටුෙවන් වුවත් තව කාරණයක් 
කියන්නට ඕනෑ.  ලංකාෙව් සියලුම universitiesවලට ලක්ෂයක් 
විතර ළමයින් ඇතුළත් වුණාට වතු පාසල්වල ඉෙගන ගන්නා 
ළමයින්ෙගන් හාරසියයක් පන්සියයක් තමයි ෙත්ෙරන්ෙන්.  
එයිනුත් එකසිය පණහක් නැත්නම් ෙදසිය පණහක් පමණ ෙදනා 
තමයි දැනට universities වලට යන්ෙන්. එම නිසා ෙම් අඩු පාඩු 
අපට තිෙබනවාය කියන එක කියන්නට පුළුවන්. ඒ පාසල්වල 
තත්ත්වය දියුණු කරන්නටත් වර්තමාන රජය කටයුතු කරෙගන 
යනවාය කියන එකත් අපිට කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, වෘත්තීය පුහුණුව, එෙහම 
නැත්නම් vocational training ගැන කථා කරන ෙකොට කියන්න 
ඕනෑ, අපට  වෘත්තීය පුහුණු ආයතන කිහිපයක් තිබුණාට, ඒ  
පාසල්වල හරියට ෙදමළ මාධ ෙයන් උගන්වන්නට lecturersලා 
නැති බව. ඒ අඩු පාඩුව තිෙබනවා. ඒ අඩු පාඩුවත් මඟහරවා ෙගන 
ඒ  කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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[ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා] 
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මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
පරිපාලන ෙසේවෙය්  නිලධාරින්ෙග් - SLEAS officers  - අඩු 
පාඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිලධාරින් දැනටත් අපට නැහැ. එම නිසා  
පාසල්වල වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරව කර ෙගන යන්නට අපහසු වී 
තිෙබනවා.  

වතුකරෙය් ෙසෞඛ  පශ්න ෙමන්ම තවත් පශ්න කිහිපයක් 
තිෙබනවා. Elkaduwa Plantations Limited එක ගැනත් අපි කථා 
කරන්නට ඕනෑ. Elkaduwa Plantations Limited  එක දැනට පාඩු 
ලබන  -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! විනාඩි පහකින් සභාෙව් කාලය දීර්ඝ කරන්න 

ගරු සභාව එකඟද? 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
එකඟයි. 

 
ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

Elkaduwa Plantations Limited ගැන කථා කරන ෙකොට 
ෙමතැන Official's Box එෙක් කවුරුත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
ෙතොරතුරු අධ යනය කරලා ෙම් සඳහා ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ 
කියලා කියන්නත් අපට බැහැ.  

මාතෙල් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමකු  ෙමම 
ගරු සභාෙව් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉන්න නිසා මම ෙම් කරුණත් 
කියනවා. Elkaduwa Plantations Limited එෙක් ෙසේවය කරන 
මිනිසුන්ට තවම හරියට පඩි හම්බ වන්ෙන් නැහැ; අර්ථසාධක 
අරමුදල් හම්බ වන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙගොඩක් පශ්න එතැන 
තිෙබනවා. ෙමතැන SLSPC සහ JEDB ගැනත් අපි කථා කළා. ඒ 
ගැනත් කිසිම progress එකක් නැහැ. ඒකටත් අගමැතිතුමා විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොමු කරයි කියලා අපට බලාෙපොෙරොත්තු වන්න 
පුළුවන්.  නමුත්, ෙම් ජනතාව ගැන ෙමපමණ උනන්දුවක් දක්වා 
JVP මන්තී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ෙගනාපු ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් සිංහල සෙහෝදර 
මන්තීවරුනුත්, විෙශේෂෙයන් JVP  මන්තීවරුත්, TNA මන්තීවරුත් 

කථා කළා. ෙම්ක ෙහොඳ අවස්ථාවක්. අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බලා 
අගමැතිතුමා එක්කත්, ජනාධිපතිතුමා එක්කත් කථා කරලා ෙම් 
ජනතාව ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙමොන වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් 
කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. එෙසේ ෙසොයා බලා ඒ සඳහා 
ෙමොකක් ෙහෝ සුදසු වැඩ පිළිෙවළක් කරන්නත් මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

ஆகேவ, இந்த நாளில் இங்கு ன்ைவக்கப்பட்ட இந்தப் 
பிேரரைண மிக க்கியமானதாகும். இந்த நாட் ன் ஒ  

ைலயிேல ஒ ங்கியி க்கின்ற இந்தப் ெப ந்ேதாட்ட 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைளப் பற்றி இன்ைறய 
பாரா மன்ற அமர்விேல அதிகமான உ ப்பினர்கள், 
விேசஷமாக தமிழ், சிங்கள, ஸ் ம் உ ப்பினர்கள் 
எல்ேலா ம், தங்கள  உைரயின் லமாக அந்த மக்க க்கான 
ஒ  நல்ல திட்டத்ைத உ வாக்க ேவண் ம் என்பதிேல 
அக்கைற காட் ப் ேபசினார்கள். அதி ம் விேசடமாக 
ேஜ.வி.பீ. மிக ம் அக்கைறயாக இ ந்தைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ ந்த . ஆகேவ, அந்த ேஜ.வி.பீ. 
உ ப்பினர்க க்கும் மற் ம் இந்தச் சைபயிேல எங்கள் 
மக்கைளப் பற்றி உணர்ந்  கைதத்த அைனத்  
உ ப்பினர்க க்கும் எங்கள  நன்றிைய இந்த ேநரத்திேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , எதிர்காலத்திேல ேதாட்ட 
மக்க ைடய பிரச்சிைனக க்கு ன் ாிைம ெகா த் , 
உடன யாக அ ல்ப த் கின்ற விேசட திட்டங்கைள 
வகுத் , ஒ  Special Task Force லம் அக்குைறபா கைள 
நிவர்த்தி ெசய்ய ேவண் ம் என்  ேகட் , என் ைடய 
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. සියලු ෙදනාටම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. 
 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30  වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 ෙපබරවාරි 26 වන සිකුරාදා 

අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
அப்ெபா , பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ மாண் மிகு 

தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2016 ெபப் வாி 26, ெவள்ளிக்கிழைம 
பி. ப. 1.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 26th February, 
2016. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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