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අ. භා. 1.00ට  පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

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

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் 

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

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

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
මූල  කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත: ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සම් 
நிதி காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்) 
சட்ட லம்: உயர் நீதிமன் க்கு ம க்கள் 

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY) 
(AMENDMENT) BILL: PETITIONS TO THE 

SUPREME COURT 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அரசியலைமப்பின் 121(1)ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகாரம் 

“நிதி காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்)”எ ம் சட்ட லம் 
ெதாடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
ம க்கள் இரண் ன் பிரதிகள் ெகளரவ சபாநாயகர் 
அவர்க க்குக் கிைடத் ள்ளெதன்பைதப் பாரா மன்றத்திற்கு 
அறிவிக்க வி ம் கின்ேறன்.  
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සහ ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
Sir, I present the Performance Report of the 

Commissioner General of Title Settlement of the 

Department of Land Title Settlement for the year 2015 
and move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Agriculture and Lands.     

 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස් 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 නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම 2014 වර්ෂය සඳහා 

උසස් අධ ාපන අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අධ ාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය 
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.  

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

(i)  1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද ාල පනෙත් 27(1) වැනි වගන්තිය 
යටෙත් උසස ් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත වරයා විසින්, 
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව, ශී 
ලංකාෙව් රුහුණු විශ්වවිද ාලය පිහිටුවීම  සම්බන්ධෙයන්  සාදන ලදුව  
2016 අෙපේල් මස 26 දිනැති අංක 1964/10 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;  

(ii)  1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද ාල පනෙත් 27(1) වැනි වගන්තිය 
යටෙත් උසස ් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත වරයා විසින්, 
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය සහිතව, ශී 
ලංකාෙව් අග්නිදිග විශ්වවිද ාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් සාදන 
ලදුව 2016 අෙපේල් මස 26 දිනැති අංක 1964/11 දරන අතිවිෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ 

(iii)  015 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා]  

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

 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා (ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன - உள்நாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා 

වවුනියාව දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව හා ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

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 නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා මුදල් අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව රාජ  මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා (අභ න්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම 2015 වර්ෂය සඳහා 

අභ න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

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

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙත් 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය හා ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ  ව වසාය 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා රාජ  
ව වසාය සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව පවාහනය හා සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

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

 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  அறிக்ைககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෛනතික කටයුතු 

(දූෂණ විෙරෝධී) හා මාධ  කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද “සමථ මණ්ඩල 

(සංෙශෝධන)” සහ “ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් 

පිළිබඳ” පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන්, එම කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Speaker, I present a petition received from Mr. 

M.J. Camillus Perera of  No. 187/1/1, Kirimetiyagara 
Road, Kadawatha. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කටුවන, තල්වත්ත, 

"ජයමිණී" යන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.ඩබ්ලිව්. සමන් මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙපත්සම් හතර පිළිගන්වමි. 

1. පානදුර, පිංවල, පන්සල පාර, අංක 101 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එච්. දුල්මන් පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

2. රඳාවාන, කිරිඳිවැල පාර, "ගමෙග් සේටෝර්ස"්, අංක. 278 C 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි අයි.ඩී. සුනිල් ඉන්දපාල 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

3. බණ්ඩාරගම, වීදාගම, අංක 128/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.ඩී. ලක්ෂ්මන් සිසිරරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

4. පානදුර, කළුදෑවල, ෙරෝහිණිවත්ත, අංක 27 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ.වයි.පී. පනාන්දු මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
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 
 
 

ගංගා කැණීෙමන් සිදු වන පරිසර හානි: වැළැක්වීම 
ஆ கைள அகழ்வதனால் நிக ம் சுற்றாடல் 

ேசதங்கள்: த த்தல் 
  ENVIORNMENTAL DAMAGE CAUSED BY MINING IN RIVERS:  

PREVENTION 

129/’15 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

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

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ගංගා ආශිතව අනවසර වැලි ෙගොඩ 
දැමීම්, මැණික් ගැරීම් හා රත්රන් කැණීම් සිදු වන 
බවත්; 

 (ii) ෙම් නිසා එම ගංගාවන්ට විශාල වශෙයන් හානි සිදු 
වන බවත්; 

 (iii) එය ජන ජීවිතයට ද සෘජුව බලපාන බවත්;  

 (iv) වගකිව යුතු ආයතන තුළ එම අකටයුතුකම් 
වැළැක්වීමට පමාණවත් පහසුකම් ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ගංගා ආශිතව සිදු වන උක්ත අකටයුතුකම් 
මැඬලීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවරයන්  කවෙර්ද; 

 (iii) 2013.01.01 දින සිට 2014.06.30 දින දක්වා (අ)(i)
හි සඳහන් වැරදි පිළිබඳ ලැබුණු පැමිණිලි සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) ඒ සම්බන්ධව ගත් නීති කියා මාර්ග, එක් එක් 
පැමිණිල්ල අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) උක්ත පරිසර හානි මැඬලීමට දැනට පවත්නා නීති 
පද්ධතිය පමාණවත් වන්ෙන්ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, පවතින නීති ෙවනස ් කිරීමට 
අවශ  පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ஆ கைளச் சார்ந்ததாக 
அ மதியற்ற மணல் அகழ்ந்ெத த்தல், 
இரத்தினக்கல் அகழ்  மற் ம் தங்க அகழ்  
நைடெப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (ii) இதனால் ஆ க க்கு பாாியளவில் 
ேசதேமற்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 (iii) இ  மக்கள் வாழ்க்ைகயி ம் ேநர யான 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த் கின்ற  என்பைத ம்; 

 (iv) ெபா ப் க் கூறேவண் ய நி வனங்களில் 
ேமற்ப  ைறயற்ற ெசயற்பா கைளத் த க்க 
ேபாதியள  வசதிகள் இல்ைலெயன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ஆ கைளச் சார்ந்ததாக இடம்ெப கின்ற 
குறிப்பிட்ட ைறயற்ற ெசயற்பா கைளத் 
த க்க நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா; 

 (ii) ஆெமனில் அந்நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (iii) 2013.01.01ஆந் ேததியி ந்  2014.06.30ஆந் 
ேததி வைர (அ)(i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட தவ கள் 
ெதாடர்பாக கிைடத் ள்ள ைறப்பா களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) அைவ சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட சட்ட 
நடவ க்ைககள் ஒவ்ெவா  

ைறப்பாட் க்கிணங்க ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  சுற்றாடல் ேசதங்கைளத் த க்க 
தற்ேபா  நில கின்ற சட்ட ைறைம 
ேபா மானதாக உள்ளதா;  

 (ii) இன்ேறல், நில கின்ற சட்டங்கைள 
மாற்றியைமக்க அவசியமான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வாரா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a)  Is he aware that-  

 (i)  illegal sand mining, gem mining and gold 
mining are carried out associated with rivers 
in Sri Lanka; 

 (ii)  as a result, great harm is caused to those 
rivers; 

 (iii)  it directly affects the community life; and  

 (iv)  adequate facilities are not available in the 
responsible institutions to curb such 
improper acts? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether steps have been taken to combat 
such improper acts associated with rivers; 

 (ii)  if so, what those steps are; 

 (iii)  the number of complaints that have been 
received in respect of offences stated in (a) 
(i) above from 01.01.2013 to 30.06.2014; 
and  

 (iv)  what legal measures were taken in respect 
of each such complaint, separately? 

(c)  Will he also inform this House-  

 (i)  whether the existing system of law is 
adequate to curb the environmental 
damages referred to above; and  

 (ii)  if not, whether steps will be taken to change 
the existing laws? 

(d)  If not why? 
 

ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා 
පරිසර නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன - மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் 
சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of 
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අගාමාත තුමා සහ 

ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 
එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.  

(අ)  (i) වාර්තා වී ඇත.  

       (ii)  අනවසර වැලි ෙගොඩ දැමීම හා මැණික් ගැරීෙම්දී 
පනවන ලද ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය කිරීම මත 
ගංගා ඉවුරු ඛාදනය, ෙරොන්මඩ ගංගා ඔසේසේ මුදා 
හැරීම වැනි හානි සිදුවිය හැකිය. 

      (iii)  අධීක්ෂණයකින් ෙතොරව කැණීම් සිදු වුවෙහොත් එම 
කැණීම්වලදී සමාජීය හා පාරිසරික සාධක 
ෙනොසලකා කැණීම සිදු වන බැවින්, එමඟින් ජන 
ජීවිතයට සෘජුව බලපෑම් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. 

      (iv)  සියලුම අනවසර කියා නතර කිරීම සඳහා 
පමාණවත් ෙසේවක මණ්ඩලයක් ෙනොමැති වුවද 

හැකිතාක් දුරට වැටලීම්  සිදු කරමින් අනවසර කියා 
මැඬලීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  ෙම්  තුළින් 
අනවසර කියා අවම කර ඇත. 

(ආ)   (i)  ගංගා ආශිතව සිදුවන නීති විෙරෝධී වැලි ෙගොඩ 
දැමීම් හා මැණික් ගැරීම් මැඬලීම සඳහා විවිධ 
පියවර ෙගන තිෙබ්. 

        (ii)  නීති විෙරෝධී වැලි ෙගොඩ දැමීම 

  •   නිරතුරු ක්ෙෂේත නිරීක්ෂණ පැවැත්වීම. 

  •   භූ විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය තුළ 
බලාත්මක ඒකකයක් පිහිටුවා අනවසර 
කැණීම් මර්දනය කිරීම සඳහා කටයුතු සැලසුම් 
කරමින් පවතී. 

  • අනවසර කැණීම්කරුවන්ට එෙරහිව නඩු 
පැවරීම. 

  •  නීති විෙරෝධීව වැලි පවාහනය කරනු ලබන 
වාහන අත් අඩංගුවට ගැනීම. 

  •  ලැෙබන පැමිණිලිවලට අදාළව පරිසර 
ෙපොලීසිය සමඟ ඒකාබද්ධව වැටලීම් සිදුකිරීම. 

  නීති විෙරෝධී මැණික් ගැරීම් 

  •  පාෙද්ශීය වශෙයන් පාෙද්ශීය කාර්යාල 
මට්ටමින් අනවසර මැණික් ගැරීම් වැටලීම් 
කිරීම. 

  •   ජාතික මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ අධිකාරිෙය් 
පධාන කාර්යාලයට අනුයුක්ත වැටලීම් 
කණ්ඩායම් මඟින් අනවසර මැණික් ගැරීම් 
වැටලීම් කිරීම. 

  •   ෙපොලිස ් විෙශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් 
අනවසර වැටලීම් කිරීම. 

  •  ෙපොලීසිෙය් සහෙයෝගය ඇතිව පධාන 
කාර්යාලය හා පාෙද්ශීය කාර්යාල මඟින් 
වැටලීම් සිදු කිරීම. 

 (iii) 2013.01.01 දින සිට 2014.06.30 දින දක්වා භූ 
විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය ෙවත වැලි 
ෙගොඩ දැමීම ආශිතව පැමිණිලි 450කට වඩා ලැබී 
ඇත.  

  2013.01.01 දින සිට 2014.06.30 දින දක්වා වැලි 
ෙගොඩ දැමීම හා මැණික් ගැරීම ආශිතව මධ ම 
පරිසර අධිකාරිය ෙවත පැමිණිලි 56ක් ලැබී ඇත.  

  මැණික් හා සව්ර්ණාභරණ අධිකාරිය විසින් 2013 
වර්ෂෙය් අනවසර මැණික් ගැරීම් වැටලීම් 1,242ක් 
සිදු කර රුපියල් මිලියන 32.07ක සමථ 
ගාසත්ුවක්ද, 2014.01.01 දින සිට 2014.06.30 දින 
දක්වා අනවසර වැටලීම් 644ක් සිදු කර රුපියල් 
මිලියන 16.10ක සමථ ගාසත්ුවක්ද අය කර ඇත. 
ගංගා ආශිතව සිදු කරනු ලැබූ අනවසර මැණික් 
ගැරීම් වැටලීම් මඟින් අත් අඩංගුවට ගත් භාණ්ඩ 
වර්ග 256ක් රාජසන්තක කර ඇත. (ෙමම භාණ්ඩ 
අතර මහා පරිමාණ යන්ත ෙලස භාවිත කරන 
සකර් යන්ත 04ක් ඇත.) ඒ අනුව, එම කාලසීමාවට 
අදාළව ගංගා ආශිතව සිදු කරන ලද වැටලීම් 
පමාණය මුළු වැටලීම් පමාණෙයන් සියයට 30ක් 
පමණ ෙව්.  
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 (iv) එම පැමිණිලි විසඳීම සඳහා විවිධ පියවර ෙගන ඇති 
අතර, 2014.01.01 දින සිට භූ විද ා සමීක්ෂණ හා 
පතල් කාර්යාංශෙය් මහජන පැමිණිලි ඒකකයක් 
පිහිටුවා එම ඒකකය මඟින් ෙමම පැමිණිලි සඳහා 
විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. එම කාල 
සීමාව තුළ ලද පැමිණිලි හා ඒ සඳහා ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග විසත්ර ෙම් සමඟ අමුණා ඇත. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඇමුණුම 
සභාගත* කරනවා.  

(ඇ) (i) අනවසර වැලි ෙගොඩ දැමීම වැළැක්වීම සඳහා 
පවත්නා නීති පමාණවත් ෙව්. මැණික්වලට පවතින 
අධික වටිනාකම ෙහේතුෙවන් නීති පැනවීම් තුළින් 
පමණක් ෙමම කියා පාලනය කිරීම අපහසු ෙව්. 

  පරිසර හිතකාමී කමෙව්දයක් අනුව නීත නුකූල 
මැණික් කර්මාන්තය සඳහා ගතවන කාලය අවම 
කිරීම ෙම් සඳහා එක් පධාන විසඳුමක් ෙව්. ඒ අනුව, 
ගංගා ෙකොටස ්නිදහස ්කර ගැනීෙම් කියාවලිෙය් 
පවතින පමාදයන් ඉවත් කර කඩිනම් කමෙව්දයක් 
අනුගමනය කිරීම ෙම් සඳහා කඩිනම් විසඳුමයි. 
අනවසර ගැරීම් පාලනය සඳහා දැනටමත් 
පමාණවත් නීති පතිපාදන ඇත. 

 (ii) දැනට බල පැවැත්ෙවන නීති පද්ධතිය 
පමාණවත්ය. කැණීම් කටයුතු සිදු කරන 
අවසථ්ාෙව් බලපතලාභින් සඳහා නිකුත් කරනු 
ලබන ෙකොන්ෙද්සි පකාරව කැණීම් කටයුතු සිදු 
කිරීම සම්බන්ධව සිදු කරන අධීක්ෂණ කටයුතු හා 
පසුවිපරම් කටයුතු තවදුරටත් පුළුල් කිරීම අවශ  වී 
ඇත. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා ලබා දුන් උත්තරෙය්දී, 
අනවසර වැලි ෙගොඩ දැමීම සහ මැණික් ගැරීම් ගැන කථා කළා. 
හැබැයි, මෙග් පශ්නෙය් රත්රන් කැණීම් ගැන තිෙබනවා. අපි 
දන්නවා, මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් කැලණි ග ෙඟ්, රංවල 
ෙතොටු ෙපොළ අවට වැල්ෙල් රත්තරන් තිෙබනවාය කියා 
උම්මත්තකභාවෙයන් වාෙග් මනුස්සෙයෝ රත්තරන් ෙහව්වාය 
කියලා. ඒ පිළිබඳව ෙම් උත්තරෙය් යමක් සඳහන් ෙවලා නැහැ. 
එෙහම රත්තරන් කැණීම ගැන සඳහන් ෙවලා නැත්ෙත්, ඒ 
ෙවලාෙව් ඒ ගැන  සිද්ධ වුණු අත් වැරදීමක්ද, නැත්නම් ෙම් 
පශ්නයට උත්තරය හැදීෙම්දී සිදු වුණු අත් වැරැද්දක්ද, එෙහමත් 
නැත්නම් ඇත්තටම රත්තරන් ෙපන්නලා, රත්තරන් නැති ෙමොකක් 
හරි පටලැවිල්ලක්ද ඒ වකවානුෙව් සිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ්?  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, භූ විද ා සමීක්ෂණ හා 

පතල් කාර්යාංශය හරහා ඉල්ලුම්පත එවා තිෙබන සියලු 
ෙද්වල්වලදී පරීක්ෂණ කරලා, ඒවායින් ගත් තීන්දු-තීරණ තමයි 

ෙමතැනදී ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. භූ විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් 
කාර්යාංශෙය් පතිපාදන අනුව තමයි ඒ අය කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ තිෙබන නීති රාමුෙවන් එහාට ගිහිල්ලා බලපත 
නිකුත් කිරීෙම්දී කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අෙනකුත් 
සියලු තැන්වලදී ෙබොෙහොම විනිවිදව, ඒ සියලු ෙද්වල් ගැන 
හරියාකාරව ඒ අදාළ කාර්යාංශවලින් කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. විෙශේෂෙයන්ම නිල්වලා ගඟ ගත්ෙතොත්, 
ඔබතුමාත් දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් ඩීසල් ලීටර් 11,900ක් 
ඉන්ධන පිරවුම්හලක් හරහා අකුරැස්ෙසන් ගඟට එකතු වුණා 
කියලා. ඒ ඩීසල් ලීටර් 11,900න් යළි ගන්න පුළුවන් වුෙණ් 
ෙබොෙහොම සුළු පමාණයක් පමණයි. එවැනි සිද්ධි ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම වැලි ෙගොඩ දැමීම සහ මැණික් ගැරීම නිසා හානි සිද්ධ 
ෙවනවා. ෙම් නිසා ගඟ ෙදපස මීටර් 33ක රක්ෂිතයක් පකාශයට 
පත් කිරීමට -මාතර උදානය විධියට- නිල්වලා ගඟට අදාළව 
ලියකියවිලි හදා එවා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් රක්ෂිත පකාශයට 
පත් කිරීෙම් කටයුතු අමාත ාංශය තුළ මන්දගාමි තත්ත්වයක 
පවතිනවා. ෙමය ලංකාෙව් තිෙබන අනික් ගංගාවලටත්  අඩුවැඩි 
වශෙයන් අදාළයි. අපි කියන්ෙන් නැහැ, රක්ෂිතයක් පකාශයට 
පත් කිරීම නිසා ගංගා ෙදපස සියලුම ෛදනික කටයුතු 
අත්හිටුවනවා; එෙහම නැත්නම් ඉදිකිරීම් කටයුතු නවත්වනවා 
කියලා. හැබැයි, ෙම් නිසා මින් ඉදිරියට සිදුවන ෙද් ගැන යම් 
යාමනයක්, පසු විපරමක් සිද්ධ වනවා. ගඟ රැක ගැනීමට ඕනෑ 
නිසා ගංගා ෙදපස රක්ෂිත පකාශයට පත් කිරීම අවශ යි.  ඒ නිසා 
එවැනි කියාදාමයකට යාමට අමාත ාංශය ඇයි, පමාද ෙවන්ෙන්?  

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු මන්තීතුමා 

කියූ අකුරැස්ෙසේ  සිදුවීම සුවිෙශේෂී සිදුවීමක්. හැබැයි, පරිසර 
අධිකාරිය හැටියට ඒ සිදුවීෙම්දීත්  තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් 
කරන ෙතක් අපි ඒ වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණෙයන් නතර කළා. යථා 
තත්ත්වයට පත්කිරීමට අවශ  වියදම් සහ සියලු ෙද්වල් ඒ අදාළ 
ආයතනය විසින් දරලා, එය යථා තත්ත්වයට පත් කළාට පසුව 
තමයි ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න අපි අවසරය දුන්ෙන්.  

රක්ෂිත සහ අෙනකුත් කාරණා ගැන කථා කරනෙකොටෙම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ.  මහවැලි ගඟ මූලික කරගත් මහවැලි 
ව ාපාරයත් සමඟ යන ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී,    මීටර් 100ක දුර 
පමාණයක  කිසිම ෙහේතුවක් මත  ෙමොනම විධියකින් ෙහෝ 
ඉදිකිරීම් කටයුතු අපි කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම දැනට කරලා තිෙබන 
නීත නුකූල ෙනොවන කාරණා සම්බන්ධවත් ඒවාට විරුද්ධව 
නීත නුකූල පියවර ගන්න අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අනික් කාරණය තමයි  
සමහර ඉඩම් විවිධ වූ ආයතන සතුව පවතිනවා කියන එක. ඒවා 
ඉඩම් අමාත ාංශයට අයත් ෙවන්න පුළුවන්. එතෙකොට LRC එක 
ආදී විවිධ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා  ඒ රක්ෂිත ගැසට් 
කිරීෙම් වැඩ කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒකට අවශ  වැඩ 
පිළිෙවළ අපි කියාත්මක කර ෙගන යනවා. නමුත් කාලය පිළිබඳ  
ගැටලුව විතරයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඒවා හරියාකාරවම කළ යුතු 
නිසා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. 

විෙශේෂෙයන්ම ගංගා තුළට අපදව  එක් කිරීම වැඩිපුරම සිද්ධ 
ෙවන ආකාරය ෙසවීමට ෙගොඩින් ගිහිල්ලා බැහැ. ඒ සඳහා 
එක්ෙකෝ නාවික හමුදාෙව් ෙහෝ කුලියට ගන්නා ධීවර                      
යාතා සම්බන්ධ කර  ගැනීෙම් යම්කිසි කමෙව්දයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ.  

මම දන්නා තරමට ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශයට ධීවර               
යාතා නැහැ. ධීවර යාතා කුලියට ගැනීම, නාවික හමුදාෙව් සහාය 
ලබා ගැනීම ෙහෝ එෙහම නැත්නම් අමාත ාංශයට ෙබෝට්ටු මිලදී 
ගැනීම කරලා ඒ මඟින් ගඟ දිෙග් ගිෙයොත් ගඟට කරන ආපදාවන්, 
ගඟට කරන අපහරණයන් දකින්නට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ බරපතළ 
තත්ත්වය ෙගොඩින් ගිහිල්ලා දකින්නට බැරි නිසාත්, අපි ඒක 
සියැසින් දැකලා තිෙබන නිසාත් ගඟට විෂ එකතු කරන, ගඟට 
අපදව  එකතු කරන අය පිළිබඳව ග ෙඟන් ගිහිල්ලා පරීක්ෂා 
කරන්නට පුළුවන් විෙශේෂ පරීක්ෂණ ඒකකයක් ෙහෝ කඩා පැනීෙම් 
ඒකකයක්, ලබන අවුරුද්ෙද් අය වැය තුළින් ෙහෝ මුදල් ෙවන් 
කරෙගන පිහිටුවන්නට අමාත ාංශයට අලුෙතන් හිතලා අවධානය 
ෙයොමු කරන්නට අෙප්ක්ෂාවක් නැද්ද ? 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා  
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එය අෙප් ගරු 

මන්තීතුමාෙග් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්. නමුත් ඔය ෙයෝජනාව ඉස්සර 
ඉඳලාම  කියාත්මක කරෙගන එන එකක්. ෙමහිදී ගංගාවට අපදව  
බැහැර කරන්ෙන් කවුද, අපදව  බැහැර ෙකෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය ගැන ෙපොලීසිය ෙහෝ නාවික හමුදාව ෙයොදාෙගන 
ෙසොයනවා කියන එක පාෙයෝගික කාරණාවක් ෙනොෙවයි. නමුත් 
අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙවනත් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙමය නීත නුකූලව නීතියට 
යටත් කරෙගනම විසඳන්නට පුළුවන් කාරණයක් ෙනොෙවයි. මම 
හිතන විධියට සියලුෙදනාෙග්ම ඔළු ෙගඩි ෙවනස් කරලා ෙම් 
කාරණාවට අදාළ පිළිතුරු ලබා දිය යුතු තත්ත්වයක් තමයි ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවනුෙවන් කළ යුතු වැඩ ෙකොටස් අපි 
කරනවා.   

ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා, ෙපොලීසිය 
ෙහෝ නාවික හමුදාව ෙම් සඳහා පාවිච්චි කරන්න කියලා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පරිසර ෙපොලීසිය ඒ ෙවනුෙවන් කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ වාෙග් ස්ථාන සහ එවැනි අපදව  බැහැර කරන යම් 
ෙහෝ කණ්ඩායමක් සිටිනවා නම් ඒ පිළිබඳව දැන්වුවෙහොත් අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා, පරිසර ෙපොලීසිය හරහා ඒ සඳහා අවශ  
නීත නුකූල පියවර ගන්නට. ඒ කටයුතු අද වන විටත් සිදු ෙවනවා. 
නමුත් මම හිතන්ෙන් නැහැ, ගඟකට අපදව  බැහැර කිරීම 
වැළැක්වීම නාවික හමුදාව ෙහෝ ෙවනත් කණ්ඩායම් ෙයොදලා 
විතරක් නවත්වන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා. ඒ ආකාරයට ෙම් 
කටයුත්ත සාර්ථකව කරන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
வினா இல.3,  மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார 

அவர்கள். 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එම පශ්නය මම අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම සභාවට ගරු රිසාඩ් 

බදියුදීන් අමාත තුමා පැමිණීමට පමාද වන නිසා, එතුමා 
ෙවනුෙවන් මම පිළිතුර ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පශ්නවලට අදාළව අසන අතුරු පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දීෙම් 

ෙපොෙහොසත්කමක් තිෙබනවා නම් පිළිතුර ලබා දුන්නාට කමක් 
නැහැ.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙහොඳයි. කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා 

පිළිතුර ලබා ෙද්වි.  

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා පිළිතුර ලබා ෙදනවාද? [බාධා 
කිරීමක්] නැහැයි ලු. අමාත ාංශෙයන් දීපු- 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අසා තිෙබන පශ්නවලට අදාළව අහන අතුරු පශ්නවලට 

පිළිතුරු ලබා දීෙම් හැකියාව ඔබතුමාට තිෙබනවා නම් පමණක් 
පිළිතුර ලබා ෙදන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෙහම නම්, ෙමම පශ්නය ෙවනත් දිනයක ඉදිරිපත් කරන්න 

ෙවනවා.  
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කල් දමන්න. ඇමතිතුමාට දන්වන්න- 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අදත් දන්වලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඇමතිතුමාට කියමු. In the next Sitting week, we will 

take it up. 
 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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සූරියවැව ජාත න්තර කිකට් කීඩාංගණය : ඉපයූ 
ආදායම 

சூாியெவவ சர்வேதச கிாிக்ெகட் விைளயாட்டரங்கு : 
ஈட் ய வ மானம் 

SOORIYAWEWA INTERNATIONAL CRICKET STADIUM: 
INCOME EARNED 

448/’16 
4. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) සූරියවැව ජාත න්තර කිකට් කීඩාංගණය විවෘත 
කරන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එදින සිට ෙම් දක්වා එම කීඩාංගණෙය් නඩත්තු 
කටයුතු සඳහා වැය කරන ලද මුදල එක් එක් වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කීඩාංගණය විවෘත කළ දින සිට ෙම් දක්වා 
පැවති ජාත න්තර කිකට් කීඩා තරගවලින් ඉපයූ 
ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

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

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) சூாியெவவ சர்வேதச கிாிக்ெகட் விைளயாட் 

டரங்கு அங்குரார்ப்பணம் ெசய்யப்பட்ட திகதி 
யா ; 

 (ii) அன் ெதாட்  இற்ைறவைர ேமற்ப  
விைளயாட்டரங்கின் பராமாிப்  நடவ க் 
ைகக க்காக ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ஒவ்ெவா  வ டத்திற்கிணங்க தனித்தனியாக 
எவ்வள ; 

 (iii) இவ்விைளயாட்டரங்கு அங்குரார்ப்பணம் 
ெசய்யப்பட்ட தினத்தி ந்  இற்ைறவைர 
நடத்தப்பட்ட சர்வேதச கிாிக்ெகற் 
ேபாட் களி ந்  ஈட் ய வ மானம் 
தனித்தனியாக யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sports: 
(a) Will he inform this House- 

 (i) the date on which the Sooriyawewa 
International Cricket Stadium was declared 
open;  

 (ii) separately, as per each year, the expenditure 
borne on the maintenance activities of the 
aforesaid Stadium from its opening up to 
date; and  

 (iii) separately, the income earned from the 
international cricket matches which were 
held from the opening up of this stadium to 
date? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කීඩා අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
(අ) (i) 2011 ෙපබරවාරි 20. 
 (ii) එදින සිට ෙම් දක්වා එම කීඩාංගනෙය් නඩත්තු 

කටයුතු සඳහා වැය කරන ලද මුදල එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන 
ලද ෙල්ඛනය ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.  

  2011 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 20.96යි. 2012 
වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 19.87යි. 2013 වර්ෂෙය් 
වියදම රුපියල් මිලියන 20.25යි. 2014 වර්ෂෙය් 
මිලියන 18.5යි.  

  2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 12.85යි.  වියදම් 
එකතුව රුපියල් මිලියන 92.54යි. 

  (iii) එම කීඩාංගණය විවෘත කළ දින සිට ෙම් දක්වා 
පැවති ජාත න්තර කිකට් කීඩා තරගවලින් ඉපයූ 
ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ඇමුණුම 02හි 
දක්වා ඇත.  

  2011 වර්ෂෙය් ආදායම වශෙයන් ලැබී තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 2.82යි. 2012 වර්ෂෙය් රුපියල් 
මිලියන 6.04යි. 2013 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 
2.68යි. 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 2.1යි.  
2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 3යි.  කිකට් තරග 
පවත්වා ලබා තිෙබන සම්පූර්ණ ආදායම රුපියල් 
මිලියන 16.63යි.  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී.  
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  கள் : 
   Annexes tabled: 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අතුරු පශ්න ඇහුෙවොත් උත්තර ෙදන්න 

පුළුවන්ද? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුවන්. 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය. දැන් ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව 

රුපියල් ලක්ෂ 925ක් වියදම් කරලා ෙම් කීඩාංගණය ඉදි කළත්, 
දැනට රුපියල් ලක්ෂ 160යි ජාත න්තර කිකට් තරගවලින් 
ආදායම විධියට ලබා තිෙබන්ෙන්.  මීට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වාර්තා කළා, ෙම් සූරියවැව ජාත න්තර කීඩාංගණෙය් pavilion 
එක මඟුල් තුලාවලට බදු ෙදනවා කියලා. එෙහම දීලා ගත්ත 
ආදායම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ සඳහා පසුව පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්. වැඩිමනත් 

වශෙයන් එක කාරණයක් කියන්නම්. ගරු කීඩා ඇමතිතුමා මට 
කිව්වා, එතුමා එන්න ෙපොඩ්ඩක් පමාද වන නිසා ෙම් පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදන්නය කියලා. එතුමා කිව්වා, KPMG විගණන 
ආයතනය ෙම් ගැන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා කියා. ඒ 
වාර්තාවට අනුව ඉදි කිරීම් සඳහා ගිය වියදම මීටත් වඩා වැඩියි 
කියනවා. දැන් ඒ ගැන ෙසොයා බලමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
කීඩාංගණය ෙම් සා විශාල මුදලක් වියදම් කරලා ෙම් ස්ථානෙය් ඉදි 
කර තිෙබන්ෙන්  කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය් කිසිම අනුමැතියකින් 
ෙතොරවයි.  
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙකොෙහොම වුණත් රෙට් දැන් ජාත න්තර කිකට් කීඩාංගණයක් 

හදලා තිෙබනවා.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් ගැන අෙප් නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා මීට වඩා ෙහොඳට 

දන්නවා ඇති. [බාධා කිරීමක්] ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මන්තීතුමාත් ඉන්නවා.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
සූරියවැව පෙද්ශෙය් එම කීඩාංගණය ඉදිකිරීෙම්දී -[බාධා 

කිරීමක්] ඒක ෙන්. අෙප් රටට තවත් ජාත න්තර කිකට් 
කීඩාංගණයක් වුවමනායි කියලා ෙහෝ එය සූරියවැව පෙද්ශෙය් 
ඉදිකරන්න ඕනෑ කියලා ෙහෝ ශක තා අධ යන වාර්තාවක් හදලා 
තිෙබනවාද? ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එෙහම වාර්තාවක් ගැන සඳහන් ෙවලා නැහැ.  
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙකොෙහොම නමුත්, සූරියවැව ජාත න්තර කිකට් කීඩාංගණයක් 

තිෙබනවා. ඒක නඩත්තු කරන්න අවුරුද්දකට අඩු ගණෙන් 
රුපියල් ලක්ෂ 200ක් විතර වැය වනවා. ඒ පාඩුව පියවීම සඳහා, 
අඩුම තරෙම් පාඩු ෙනොලබන තත්ත්වයට ෙගන ඒම සඳහා 
ආණ්ඩුෙව් දැන් වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් පිළිබඳ KPMG විගණන ආයතනය ඉදිරිපත් කර තිෙබන 

වාර්තාවත් අධ යනය කරමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පිළිබඳව 
යම්කිසි විමර්ශනයක් කරමින් පවතින බව තමයි කීඩා ඇමතිතුමා 
කිව්ෙව්. අෙනකුත් සියලුම ෙද්වල් වාෙග් දැන් අපට ෙම්කටත් කර 
ගහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

*  ඇමුණුම II 

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த இைணப்  ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ] 
[This annex is also placed in the Library.] 
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කාල සීමාව ඉක්මවූ (Overage) වාහන ෙගන්වීම : 
නිකුත් කර ඇති බලපත  

காலங்கடந்த(overage) வாகனங்கள் இறக்குமதி: 
வழங்கிய உாிமப்பத்திரங்கள் 

IMPORT OF OVERAGE VEHICLES:  PERMITS ISSUED 
494/’16 

7. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවළඳ 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2015 වර්ෂය තුළදී ආනයන හා අපනයන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් කාල සීමාව ඉක්මවූ 
(Overage) වාහන ෙගන්වීම සඳහා නිකුත් කර ඇති 
බලපත සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපත හිමියන්ෙග් නම්, ලිපින සහ බලපත 
නිකුත් කරන ලද වාහන වර්ගය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண் ள் இறக்குமதி மற் ம் 
ஏற் மதித் திைணக்களத்தினால் காலம் கடந்த 
(overage) வாகனங்கைள இறக்குமதி ெசய்ய 
வழங்கப்பட் ள்ள உாிமப்பத்திரங்களின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைன; 

 (ii) ேமற்ப  உாிமப்பத்திர உாிைமயாளர்களின் 
ெபயர்கள், கவாிகள் மற் ம் உாிமப்பத்திரம் 
வழங்கப்பட்ட வாகன வைககள் தனித்தனியாக 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Development Strategies and 

International Trade:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of permits issued by the 

Department of Imports and Exports to 
import overage vehicles in the year 2015; 
and 

 (ii) seperately, the names and addresses of the 
permit holders and the make of the vehicles, 
for which the permits were issued? 

(b) If not, why? 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා  (සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம - அபிவி த்தி உபாய ைறகள் 
மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர்) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය. 

(අ) (i) බලපත 354ක් නිකුත් කර තිෙබනවා. 

 (ii) බලපත හිමියන්ෙග් නම, ලිපිනය සහ බලපත 
නිකුත් කරන ලද වාහන වර්ගය ඇමුණුෙමහි 
සඳහන් ෙව්. 

  ඇමුණුම සභාගත* කරමි. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ෙජ්.ජී. ජයන්ත මහතා: පාරිෙතෝෂික ෙගවීම 

தி . ேஜ.ஜி. ஜயந்த : பணிக்ெகாைடக் ெகா ப்பன  
MR. J. G. JAYANTHA: GRATUITY PAYMENT 
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8. ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
පවාහන  හා  සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) වැලිගම, ෙවල්ලක්කා, සමඟි මාවෙත් පදිංචි ෙජ්. 
ජී. ජයන්ත මහතා 2000.07.26 දින ශී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවය සඳහා 
ෙකොන්ෙදොසත්රවරයකු ෙලස එක් වූ බවත්,                    
ශී  ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් අකුරැසස් 
ඩිෙපෝවට අනුයුක්තව ෙසේවය කළ බවත්, අසනීප 
තත්ත්වයක් ෙහේතුෙවන් ෙසෞඛ මය ෙහේතු මත 
2015.01.01 දින වසර 15ක  ෙනොකළැල් ෙසේවා 
කාලයකින් පසුව  විශාම ගත් බවත්;  

 (ii) පසු ගිය වර්ෂය පුරාම අදාළ බලධාරින් ෙවත 
ඉල්ලීම් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළද විශාම ලබන විට 
ඔහුට ෙගවිය යුතු පාරිෙතෝෂික මුදල ෙම් දක්වා 
ෙගවා ෙනොමැති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පමාදයකින් ෙතොරව, ෙමම පාරිෙතෝෂික මුදල 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගවනු ලබන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙගවනු ලබන දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெவ கைம, ெவள்ளக்க, சமகி மாவத்ைதையச் 
ேசாந்்த தி . ேஜ.ஜி. ஜயந்த 2000.07.26 அன்  
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் 
நடத் நராக இைணந்த டன், அக்குரஸ்ஸ 
ேப ந் ச் சாைலயில் பணியாற்றி, ம த் வ 
காரணங்களின் நிமித்தம் 15 வ ட கால 
குற்றமற்ற ேசைவக்குப் பின்னர் 2015.01.01 
அன்  ேநாயின் காரணமாக ஓய் ெபற்றார் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஓய்  ெப ம்ேபா  அவ க்கு வழங்கப்பட 
ேவண் ய பணிக்ெகாைடக் ெகா ப்பன  
கடந்த வ டம் வ ம் உாிய 
அதிகாாிகளிடம்பல ேவண் ேகாள்கள் 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெசய்யப்பட்டேபா ம் இ வைரக்கும் ெச த்தப் 
படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) பணிக்ெகாைடக் ெகா ப்பன  எவ்வித 

தாமத மின்றி ைமயாக வழங்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (ii) அவ்வாறாயின், எத்திகதியில் அ  வழங்கப்ப ம் 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Is he aware that-  
 (i) Mr. J. G. Jayantha of Samagi Mawatha, 

Wellakka, Weligama has joined the Sri 
Lanka Transport Board on 26.07.2000 as a 
Conductor and attached to the SLTB Depot 
Akuressa and retired due to his illness on 
01.01.2015 on medical grounds with an 
unblemished service record of 15 years; and 

 (ii) the gratuity payment which should be paid 
to him at the time of retirement has not been 
paid up to now despite several requests 
made for the last one year to the relevant 
authorities? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) whether this gratuity payment would be 

paid in full without any delay; and 
 (ii) if so, the date on which the payment will be 

made? 

(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 නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

ෙසේවා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) සහ (ii) පශන්වලට පිළිතුර. 

 ෙගවිය යුතු පාරිෙතෝෂික මුදල වන රුපියල් 426,600/-ක 
මුදල ෙචක්පත් අංක 091741 යටෙත්  සම්පූර්ණෙයන් ෙගවා 
ඇත. 

(ආ) (i) පැන ෙනොනඟී. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

2014 වර්ෂෙය්  මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘති: විස්තර 
2014இல் தி அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள் : விபரம் 

ROAD DEVELOPMENT PROJECTS OF 2014: DETAILS 
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9. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

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

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘති සඳහා 
ෙවන් කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද; එම ව ාපෘති 
කවෙර්ද;   

 (ii) එම එක් එක් ව ාපෘතියට අදාළව ඇසත්ෙම්න්තුගත 
මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම මුදල් සපයා ගත් මූලාශ  කවෙර්ද; 

 (iv) එම එක් එක් මූලාශ ෙයන් ලබා ගත් මුදල් පමාණය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) මුදල් ලබා ගත් මූලාශ   ඉදිරිපත් කළ ෙකොන්ෙද්සි 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම මාර්ග ඉදිකිරීම්වලදි දූෂණ හා වංචා රැසක් සිදු 
වී ඇති බවත්;  

  (ii) ප මිතිය සම්බන්ධ ගැටලු ඇති බවත්; 

 (iii) ව ාපෘති නිසා ඉඩම් හා ෙද්පළ අහිමි වන 
ජනතාවට වන්දි හා ෙවනත් සහන ලබාදීම අවම 
මට්ටමක පවතින බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) උක්ත (අ)(i) හි සඳහන් ව ාපෘතිවලදී ජනතාවට 
වන්දි හා ෙවනත් සහන ලබාදීම ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කරන ලද මුදල එක් එක් ව ාපෘතිය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) සංවර්ධන ව ාපෘති නිසා පීඩාවට පත් ජනතාවට 
ලබා ෙදන සහන වැඩි කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; කවර දිනයක 
සිටද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2 0 1 4ஆம் ஆண் ல் தி அபிவி த்திக் 
க த்திட்டங்க க்காக ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்; 
அக்க த்திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்திற்கும் 
ஏற் ைடயதாக மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்ட 
பணத்ெதாைக தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிதி ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட லங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாறான ஒவ்ெவா  லங்களி ந் ம் 
ெபறப்பட்ட பணத்ெதாைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 
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 (v) பணம் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட லங்களினால் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிபந்தைனகள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இந்த தி நிர்மாணிப் க்களின்ேபா  ஊழல், 
ேமாச கள் பல இடம்ெபற் ள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (ii) தரம் பற்றிய பிரச்சிைனகள் உள்ளன 
என்பைத ம்; 

 (iii) க த்திட்டத்தினால் காணி மற் ம் ஆதனங்கைள 
இழக்கும் மக்க க்கு இழப்பீ  மற் ம் ஏைனய 
நிவாரணங்கைள வழங்குதல் குைறந்த மட்டத்தில் 
காணப்ப கிற  என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  (அ) (i) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
க த்திட்டங்களினால் மக்க க்கு இழப்பீ  
மற் ம் ஏைனய நிவாரணங்கைள 
வழங்குவதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
ஒவ்ெவா  க த்திட்டத்திற்கும் அைமவாக 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அபிவி த்திக் க த்திட்டங்களினால் 
பாதிக்கப்ப ம் மக்க க்கு வழங்கும் 
நிவாரணங்கைள அதிகாிக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அ  எவ்வா , எத்ேததியி ந்  
ெசய்யப்ப ெமன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Higher Education and   

Highways: 

(a) Will he table-  
 (i) the total amount allocated in the year 2014 

for road development projects and the 
names of those projects; 

 (ii) separately, the estimated amount in respect 
of each of the said projects; 

 (iii) the sources from which the money was 
obtained; 

 (iv) separately, the amount of money obtained 
from each of the said sources; and 

 (v) separately, the conditions imposed by each 
of the said sources? 

(b) Is he aware that- 

 (i) many corrupt practices and frauds have 
taken place in these road constructions; 

 (ii) issues have arisen regarding the standard of 
construction; and 

 (iii) the payment of compensation and the 
granting of other relief for the people who 
have lost their land and property are at a 
minimal level? 

(c) Will he inform this House- 

 (i) separately, in respect of each project, the 
amount of money allocated for paying 
compensation and granting other relief to 
the people affected by the projects referred 
to in (a) (i) above;  

 (ii) whether he will take action to increase the 
relief granted to the people affected by 
development projects; and 

 (iii) if so, the manner and the date from which it 
will be done? 

(d) If not, why?    

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

ෙමෙසේය. 
 

(අ) (i) සංෙශෝධිත ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් 
මිලියන 135,706කි. 

  අදාළ ව ාපෘති පිළිබඳ විසත්ර ඇමුණුම 01හි* 
දක්වා ඇත. 

     (ii) ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත. 

 (iii) එම මුදල් සපයා ගත් මූලාශ 

 ADB - Asian Development Bank 
 AFD  - French - French Agency for 

Development 
 CEB - China Exim Bank 
 CDB - China Development Bank 
 EDFC  -  (Korea)- Economic Development 

Cooperation Fund (Korea) 
 JICA - Japan International Cooperation 

Agency 
 KFAED - Kuwait Fund for Arab Economic 

Development 
 OFID - OPEC Fund for International 

Development 
 Saudi - Saudi Funds for Development 
 UK - UK Funds for Steel Bridge 
 WB - World Bank 
 GOSL - Government of Sri Lanka 
 JBIC - Japan Bank for International 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv) ඉහත එක් එක් මූලාශය මඟින් ලබා දුන් මුදල් 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පහත පරිදි ෙව්. 

 
 (v) මුදල් ලබා ගත් ඉහත මූලාශ  ඉදිරිපත් කර ඇති 

ෙකොන්ෙද්සි පහත පරිදි ෙව්. 

මුදල් ලබා 
ගත්මූලාශය 

සැපයූ මුළු මුදල (රු.) මුළු වියදම (රු) 

ADB    8,985,296,000.00      8,112,794,422.85 

AFD - 
French 

   2,318,200,000.00      2,318,188,609.94 

China  44,260,784,500.00    40,585,539,666.83 

EDFC - 
Korea 

   2,004,000,000.00      2,003,905,278.63 

JICA  21,762,424,000.00    21,209,896,308.40 

KFAED         37,500,000.00           37,439,956.37 

OFID    1,956,809,950.00      1,788,448,042.06 

Saudi    1,607,790,050.00      1,606,442,393.98 

UK    4,626,000,000.00      4,625,976,478.98 

WB    5,040,200,000.00      5,038,566,228.68 

GOSL   43,107,395,500.00    39,669,873,214.02 

TOTAL - 
RDA 

135,706,400,000.00 126,997,070,600.74 

 
ගරු මන්තීතුමනි, සියලු විස්තර සඳහන් ෙම් පිළිතුර ඔබතුමාට 

ලබා ෙදන්නම්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, එම පශන්ෙය් (ආ) ෙකොටෙසේ  (i), (ii), (iii) 

පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

(ආ) (i) ඉදිරිපත් වී ඇති පැමිණිලි සම්බන්ධෙවක් පරීක්ෂණ 
සිදු කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  

  අපි දැනටමත් එම පරීක්ෂණ FCID එකට බාර දීලා 
තිෙබනවා.  

  (ii) මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන අවසථ්ාවලදී 
නිරීක්ෂණය වන ගැටලු ඒ ඒ අවසථ්ාවලදීම 
නිවැරදි කරනු ලැෙබ්. අදාළ ෙකොන්තාත් සමාගම 
විසින් මාර්ගෙය් වැඩ අවසන් කර නැවත මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත භාරදීෙමන් පසු  
අනාවරණ කර ගනු ලබන ගැටලු නිවැරදි කරන 
ෙතක් රැඳවුම් මුදල් ෙකොන්තාත් සමාගම් ෙවත 
ෙගවීම අත්හිටුවීමට කටයුතු කර ඇත. 

 (iii) ඉඩම් හා ෙද්පළ අහිමිවන ජනතාවට ෙගවිය යුතු 
වන්දි මුදල් පමාණය හා ෙවනත් සහන ෙගවීම 
පිළිබඳව තීරණය කිරීම මූලිකව තක්ෙසේරු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තක්ෙසේරු පදනම් කර 
ගනිමින් සිදු කර ඇති අතර, අනුමත සීමාවලට 
අනුකූල වන පරිදි අෙනකුත් සහන ලබාදීම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් පධානත්වෙයන් 
පැවැත්ෙවන "ලාක් කමිටුව" මඟින් ද සිදු කරනු 
ලැෙබ්. එම තීරුවලට අනුව වන්දි ෙගවීම සඳහා 
අවශ  වන පතිපාදන සලසාදීම මහාමාර්ග 
අමාත ාංශය හරහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
විසින් සිදු කරනු ලැෙබ්. 

අරමුදල් ලබා 
ගන්නා මූලාශය 

ඔවුන් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙකොන්ෙද්සි 

Kuwait Fund for 
International 
Cooperation 
Agency 

• අරමුදල් සපයනු ලබන ආයතනය මඟින් 
නම් කරනු ලබන කුෙව්ට් සමාගම් 25කින් 
තත්ත්ව හා පිරිවැය පාදක කමය (Quality 
and Cost Based Selection) යටෙත් මිල 
ගණන් කැඳවා උපෙද්ශක සමාගම ෙතෝරා 
ගත යුතු අතර, ඉදිකිරීෙම් වැඩ තරගකාරී 
ලංසු මත ෙතෝරාගත් ෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ලවා සිදු කළ යුතු ෙව්. 

JICA 
JBIC 

• උපෙද්ශක ෙසේවා හා ඉදිකිරීෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව ජපන් ජාතික සමාගම් 
අතරින් තරගකාරී මිල කැඳවීම යටෙත් සිදු 
කළ යුතුෙව්. 

WB • ෙලෝක බැංකුෙව් සම්මත පාරිසරික/
සාමාජීය ආරක්ෂණ පටිපාටීන් අනුගමනය 
කළ යුතු ෙව්. තරගකාරී ෙටන්ඩර් 
පටිපාටියට අනුව ෙකොන්තාත් පිරිනැමිය 
යුතු ෙව්. 

EDFC - Korea • උපෙද්ශක ෙසේවා හා ඉදිකිරීෙම් 
ෙකොන්තාත්තුව ෙකොරියන් ජාතික 
සමාගමකින් සිදු කළ යුතුෙව්. 

GOSL • ශී ලංකා රජෙය් ෙටන්ඩර් පටිපාටියට 
අනුව ෙකොන්තාත් පිරිනැමිය යුතුෙව්. 

1061 1062 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 

අරමුදල් ලබා 
ගන්නා මූලාශය 

ඔවුන් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙකොන්ෙද්සි 

ADB • ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් සම්මත 
පාරිසරික/සාමාජීය ආරක්ෂණ පටිපාටීන් 
අනුගමනය කළ යුතු ෙව්. 

• තරගකාරි ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුව 
ෙකොන්තාත් පිරිනැමිය යුතුෙව්. 

China Exim 
Bank - China 
Development 
Bank 

• ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත්තුව ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබූ චීන ජාතික සමාගමකට පිරිනැමිය 
යුතු ෙව්. 

French - AFD • ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් මූල  සම්පත් සංවිධානය 
කරමින් ෙනොකැඳවූ ව ාපෘති ෙයෝජනාවක් 
(Unsolicited Proposal) ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන ආයතනෙය් ව ාපෘති ෙයෝජනාව 
පමණක් පදනම් කර ගනිමින් එම 
ආයතනෙයන් මිල දී ගැනීම් කටයුතු සිදු කළ 
යුතුය. 

Saudi/OFID • අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියට 
අනුව ෙකොන්තාත් පිරිනැමිය යුතුෙව්. 

UK Funds for 
Steel Bridges 

• ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් මූල  සම්පත් සංවිධානය 
කරමින් ෙනොකැඳවූ ව ාපෘති ෙයෝජනාවක් 
(Unsolicited Proposal) ඉදිරිපත් කරනු 
ලබන ආයතනෙය් ව ාපෘති ෙයෝජනාව 
පමණක් පදනම් කර ගනිමින් එම 
ආයතනෙයන් මිල දී ගැනීම් කටයුතු සිදු කළ 
යුතුය. 
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   නව රජය පත්වීෙමන් පසුව 2015 වසර තුළ 
රුපියල් බිලියන 7.08ක් පමණ වන වන්දි මුදල් 
පමාණයක් අදාළ පාර්ශව්යන්ට ෙගවා ඇත. ඒ 
අනුව, වසර 5ක්, 6ක් වැනි කාලයක් ඉඩම් වන්දි 
ෙනොලැබීෙමන් අසාධාරණයට ලක්ව සිටි විශාල 
සංඛ ාවකට සහනයක් සැලසීමට නව රජයට හැකි 
විය. ඉදිරිෙය්දී, පවරා ගනු ලබන ඉඩම් සඳහාද 
කඩිනමින් වන්දි ෙගවීමට කියා කරනු ඇත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට (ඇ)  ෙකොටෙසේ (i), (ii)  පශන්වලට 

පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
(ඇ) (i) ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇති ව ාපෘති අතුරින් රජෙය් 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දය අදාළ කර 
ගනු ලැබූ සහ ඒ අනුව බලපෑමට ලක්වන 
පුද්ගලයන් ෙවත වන්දි සහ සහන ලබාදීම 
ෙවනුෙවන් පතිපාදන ෙවන් කර ඇති ව ාපෘතිවල 
එෙසේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙවන් 
කර ඇති පතිපාදන පමාණය හා වියදම දැක්ෙවන 
සාරාංශයක් ඇමුණුම 02හි දක්වා ඇත.  ඇමුණුම් 
සභාගත* කරමි.  

  මම ඔබතුමාට ෙම් file එක ෙදන්නම්. ෙමහි 
සම්පූර්ණ විසත්ර තිෙබනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, (ඇ) ෙකොටෙසේ  (ii) වන පශන්යට පිළිතුර 

ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 (ii) ෙම් සඳහා ඉඩම් අමාත ාංශය මඟින් කටයුතු 

කරමින් පවතී. 

  ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අවශ  වන්දි සියල්ලම අපි 
ෙදනවා. වැඩිෙයනුත් එක්ක ෙදනවා.  

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)   පැන ෙනොනඟී. 

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

මාතර දිස්තික්කෙය් හක්මණ පාර පුළුල් කිරීම වැනි 
ව ාපෘතිවලදී ලබා ෙදන වන්දි මුදල මදි කියලා සමහර 
අවස්ථාවලදී සැලසුම් සහගතව කඩාකප්පල්කාරී විධියට 

උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ඒ අතෙර් සාධාරණ ඉල්ලීම් ද තිෙබනවා. 
සම්පූර්ණෙයන් ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් ෙද්පළ අහිමි වන අයට 
ලැෙබන වන්දි මුදල පිළිබඳව යළි අභියාචනා කරන්න තිෙබන 
ලාක් සහ සුපර් ලාක් කියන කමිටු ෙදෙකහි කටයුතුවල පමාදයක් 
තිෙබන බව දිස්තික්කය තුළ ඉන්න අපි පාෙයෝගිකව දකිනවා. 
ෙමය රෙට් අෙනක් තැන්වලටත් අඩු වැඩි වශෙයන් බලපාන 
තත්ත්වයක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් සඳහා ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙය් ඍජු අධීක්ෂණය යටෙත් කාර්යක්ෂම වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන්න අවධානය ෙයොමු කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම එෙහම පමාදයක් තිෙබනවා. මම "නැහැ" 

කියන්ෙන් නැහැ. අපි ඒවා ඉක්මනට අවසන් කරන්න කටයුතු 
කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, පසු ගිය 

දිනවල අදහස් මතු වුණු රුවන්පුර අධිෙව්ගී මාර්ගය -රත්නපුරෙය් 
සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා දිෙවන අධිෙව්ගී මාර්ගය- ඉදි කිරීම 
පිළිබඳව. ෙම් වන විට ඒ කටයුත්තට ෙමොන වාෙග් පෙව්ශයක්ද 
ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් අපි ෙදපැත්ෙත් තිෙබන ඉඩම් මැනීෙම් කටයුතු කර ෙගන 

යනවා, පවරා ගැනීම සඳහා. ඒක තමයි මූලික කටයුත්ත.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
රුවන්පුර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන සහ 

අවසන් කරන දිනය කියන්න පුළුවන්ද, නිශ්චිතව නැති වුණත් 
යම් කිසි කාල රාමුවක් විධියට?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ කටයුත්ත අපි තවම කාටවත් භාර දීලා නැහැ. ඉස්සර 

ෙවලාම ෙදපැත්ෙත් තිෙබන ඉඩම් මනින්න ඕනෑ. මැනලා, ඒ ඉඩම් 
පවරා ගත්තාට පසුව තමයි ඒ වැෙඩ්ට බහින්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

 
 

නිපුණතා අභිෙෂේක වැඩසටහන: මූල  අකමිකතා  
திறன் பாராட்  நிகழ்ச்சித்திட்டம் :  நிதி ேமாச கள் 

NIPUNATHA ABISHEKA PROGRAMME: FINANCIAL 
IRREGULARITIES 

449/’16 
10.ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2014.12.14 දින මාතර දී පවත්වන ලද නිපුණතා 
අභිෙෂේක වැඩසටහන සඳහා වැය කළ සම්පූර්ණ 
මුදල ෙකොපමණද; 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එහිදී සිදුවූ මූල මය අකමිකතා පිළිබඳව ෙසවීමට 
ජාතික ආධුනිකත්ව හා කර්මාන්ත පුහුණු 
අධිකාරිය විසින් මූලික විමර්ශනයක් සිදු කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) JP/E/NAITA/AW/2014/20 දරන විගණන විමසුම 
මඟින් විගණකාධිපතිවරයා අනාවරණ  කළ මූල  
අකමිකතා කවෙර්ද; 

 (iv) ෙමම වැඩසටහන සඳහා රුපියල් මිලියන 100කට 
වඩා වියදම් කිරීම සම්බන්ධෙයන්                         
NAITA සභාපතිවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිලි කර තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්,  ඒ කවර දිනයකදීද; එම පරීක්ෂණවල 
පගතිය කවෙර්ද; 

 (vi) රජෙය් අනුමත පසම්පාදන කියාවලිෙයන් බැහැරව, 
ලයිට් හවුස ් නමැති පුද්ගලික සමාගම ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දී NAITA ආයතනෙය් අධ ක්ෂ ජනරාල් 
වංචනික කියාවක් සිදුකර ඇති බැවින් ඇයට 
එෙරහිව ගනු ලැබූ නීතිමය කියාමාර්ග කවෙර්ද;  

 (vii) නීතිමය කියාමාර්ග ෙගන ෙනොමැති නම්, එයට 
ෙහේතු ක වෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2014.12.14ஆம் திகதி மாத்தைறயில் நைடெபற்ற 
திறன் பாராட்  நிகழ்ச்சித் திட்டத் க்கு 
ெசலவழிக்கப்பட்ட ெமாத்தப் பணத்ெதாைக 
எவ்வவள  என்பைத ம்; 

 (ii) அதன்ேபா  இடம்ெபற்ற நிதி ேமாச கள் பற்றி 
கண்டறிவதற்காக ேதசிய பயி நர் மற் ம் 
ைகத்ெதாழில் பயிற்சி அதிகார சைபயினால் 
ஆரம்ப விசாரைணெயான்  ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) JP/E/NAITA/AW/2014/20ஆம் இலக்க கணக் 
காய்  விசாரைணயின் லம் கணக்காய்வாளர் 
தைலைம அதிபதி ெவளிப்ப த்திய நிதி 
ேமாச கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத் க்கு பா 100 
மில் ய க்கு அதிகமான ெதாைக 
ெசலவிடப்பட்டைம ெதாடர்பாக N A I T A 
தைலவர் குற்றப் லனாய் த் திைணக் 
களத் க்கு ைறப்பா  ெசய் ள்ளாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், அ  எந்த திகதியில்; அதன் 
ன்ேனற்றம் யா  என்பைத ம்; 

 (vi) அரச அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெப ைககள் 
ெசயற்பாட் க்கு றம்பாக ைலட் ஹ ஸ் என்ற 
தனியார் கம்பனிையத் ெதாி ெசய் ம்ேபா  
NAITA நி வனத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் 
ேமாச  ஒன்ைறப் ாிந் ள்ளதால் அவ க்கு 
எதிராக எ க்கப்ப ம் சட்ட நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (vii) சட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் படவில் 
ைலெயனில் அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Skills Development and 
Vocational Training: 

(a)  Will he inform this House- 
 (i)  the total amount of money spent for 

Nipunatha Abisheka  Programme 
conducted in Matara  on 14.12. 2014; 

 (ii)  whether a preliminary  inquiry has been  
conducted  by the National Apprenticeship 
and  Industrial Training Authority to look 
into  the financial irregularities which 
occurred there; 

 (iii)  the financial irregularities revealed by the 
Auditor General  by his Audit Query No. 
JP/E/NAITA/AW/2014/20; 

 (iv)  whether the Chairman of NAITA has made 
a complaint to the Criminal Investigation 
Department in regard to spending more 
than 100 million rupees for this programme; 

 (v)  if so, the date on which the aforesaid 
complaint was made and the progress of the 
investigations; 

 (vi)  the action taken  according to law against 
the Director General of  NAITA as she has 
done a fraudulent act in selecting a private 
company called Light House  away from 
the procurement process approved  by the 
Government; and 

 (vii)  if legal action has not been taken, the 
reasons for it? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා.  

(අ) (i) 2014.12.14 දින මාතරදී පවත්වන ලද නිපුණතා 
අභිෙෂේක වැඩසටහන සඳහා වැය කළ සම්පූර්ණ 
මුදල රුපියල් 34,378,761.75කි. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීම් 
අධිකාරිය මගින් 2014.12.14 දින මාතර දී 
පවත්වන ලද නිපුණතා අභිෙෂේක වැඩසටහන 
පිළිබඳව ඉදිරිපත් කර ඇති විගණන විමසුෙම් 
අංකය JP/E/NAITA/AW/2014/20 ෙනොව එය JP/
E/NAITA/AQ/2014/20 ෙලස නිවැරදි විය යුතුය. 
ඒ අනුව එහි අනාවරණය කර ඇති මූල  
අකමිකතා පහත සඳහන් පරිදි ෙව්. 
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  2014 වර්ෂය තුළ නිපුණතා ආංශික සංවර්ධන 
ව ාපෘතිය යටෙත් ෙපර දැනුම ඇගයීම් කමයට 
(RPL) සහතික පත 5,000 වර්ෂය පුරා ෙබදී යන 
ආකාරයට සිදු ෙනොෙකොට එකවර සිදු කිරීම සහ 
මාතර වැනි පධාන කාර්යාලෙයන් දුර පෙද්ශයක් 
ෙතෝරා ගැනීම මගින් විශාල වියදමක් දරා තිබීම. 

  ඇගයුම්කරුවන් සඳහා සාමාන ෙයන් දිනකට 
ෙගවනු ලබන්ෙන් රුපියල් 3,000.00ක් වුවත්, 
ෙමම වැඩසටහෙන්දී විදුලි කාර්මික සහ ෙම්සන් 
ඇගයුම්කරුවන් සඳහා දිනකට රුපියල් 7,500.00 
බැගින්ද, රූපලාවණ ය හා ජල නළ කාර්මික 
ඇගයුම්කරුවන් සඳහා දිනකට රුපියල් 5,000.00 
බැගින්ද ෙගවීම ෙහේතුෙවන් රුපියල් 434,500.00ක 
මුදලක් අතිෙර්කව වැය කර තිබීම. 

  2014 ෙදසැම්බර් මස මාතර දී පවත්වන ලද 
නිපුණතා අභිෙෂේක වැඩසටහන සංවිධානය කිරීම 
සඳහා ලයිට් හවුස ් පුද්ගලික සමාගම ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දී අනුමත පසම්පාදන කියාවලිය 
අනුගමනය ෙනොකිරීම සහ ඒ ෙවනුෙවන් අදාළ 
සමාගමට රුපියල් 33,258,582.38ක මුදලක් 
ෙගවීම. 

  සහභාගිවූවන් සහ ඇගයුම්කරුවන් සඳහා ෙබදා 
හැරීමට විධිමත් අනුමැතියකින් ෙතොරව රුපියල් 
1,177,500.00ක් වැය කර ටී ෂර්ට් 1,900ක් මිලදී 
ගැනීම සහ ඇගයුම්කරුවන් සඳහා ලබා ෙගන 
තිබුණු ටී ෂර්ට් 150න් සහභාගි වූ ඇගයුම්කරුවන් 
116 ෙදෙනකුට ලබා දීෙමන් පසු ඉතිරු වූ ටී ෂර්ට් 
34 ගබඩාවට භාර ෙනොදීම. 

  ෙමම වැඩසටහන සඳහා දව  මිලදී ගැනීෙම්දී 
නියමිත මිලදී ගැනීෙම් කාර්ය පටිපාටිය 
අනුගමනය ෙනොකර රුපියල් 12,528,170.00ක 
පුහුණු උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා ලයිට් හවුස ්
පුද්ගලික සමාගම ෙවත ෙගවීම සහ වැඩසටහන 
නිමවීෙමන් පසු නැවත භාවිතයට ගත හැකි භාණ්ඩ 
ගබඩාවට භාර දී ෙනොතිබීම. 

  ඇගයීමට අවශ  දව  හා උපකරණ මිලදී 
ගැනීෙම්දී එකම අයිතමෙයන් ඉතා විශාල 
සංඛ ාවක් බැගින් මිල දී ෙගන තිබුණු අවසථ්ා 
තිබීම. 2014 අෙගෝසත්ු 11 දින කුරුණෑගල පැවැති 
නිපුණතා අභිෙෂේක වැඩසටහනට ෙපදෙර්රු 
කර්මාන්තයට අවශ  උපකරණ මිල දී ෙගන 
තිබුණු අතර, ඒවා මාතර අභිෙෂේක වැඩසටහනට 
පෙයෝජනයට ගත හැකිව තිබුණද එෙලස භාවිත 
කර ෙනොතිබීම. 

  සහභාගිවන්නන් කාර්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් 
හා ඇගයීම්කරුවන් යන සියලු ෙදනා සඳහා උෙද් 
ආහාරය, දිවා සහ සවස ෙත් පානය සඳහා එක් 
අෙයකුට රුපියල් 7,500.00 බැගින් පුද්ගලයන් 
2,000කට රුපියල් 1,500,000.00ක් වැය කර තිබූ 
අතර, නවාතැන් ලබාගැනීම සඳහා වැය කරන ලද 
බිල්පත්වල විසත්රවලට අනුව ඔවුන්ෙගන් 286 
ෙදෙනකුෙග් උෙද් ආහාරය සඳහා වන වියදම ද ඒ 
තුළ අන්තර්ගතව තිබිණි. ඒ අනුව රුපියල් 
214,500.00ක් වැඩිෙයන් ෙගවා තිබුණි.  

 (iv)  ඔව්.  

  ෙමම අමාත ාංශෙය් අභ න්තර විගණන අංශය 
මඟින් ෙම් සම්බන්ධව සිදු කර ඇති විෙශේෂ 
විමර්ශන වාර්තාව අනුවද ෙමම වැඩසටහන සඳහා 
දරා ඇති මුළු වියදම රුපියල් 34,378,761.75ක් ෙව්. 
එය ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීම් 
අධිකාරිය විසින්ද තහවුරු කර ඇත. 

  තවද විගණන විමසුම් අංක JP/NAITA/
AQ/2014/20 හා 2015.07.16 දිනැති විගණන 
විමසුෙම් 07(vii) ෙඡ්දෙය් මාතර නිපුණතා 
අභිෙෂේක වැඩසටහන සඳහා මිලට ෙගන ගබඩාව 
ෙවත භාරදී ෙනොතිබුණු භාණ්ඩවල වටිනාකම වූ 
රුපියල් 12,673,750.00ක පමාණය පමාද 
ෙදෝෂයකින් රුපියල් 72,300,782.90ක් ෙලස 
සටහන් වී ඇති බව 2016.02.03 දිනැති 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අංක JP/
NAITA/AQ/2014/20 - (i) හා 2016 ෙපබරවාරි 
මස 03 දිනැති විගණන විමසුම් ලිපිය මඟින් දන්වා 
ඇත.  

 (v) පාලක මණ්ඩල තීරණයකට අනුව අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 2015.08.06 දින 
පැමිණිලි කර තිෙබ්. එහි පගතිය පිළිබඳ කරුණු 
ෙමෙතක් වාර්තා වී ෙනොමැත. 

  තවද, 2015.08.13 දින අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවටද පැමිණිලි 
කර ඇත. 

 (vi) ෙම් වන විට අධ ක්ෂ ජනරාල් විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණයකට යටත්ව තාවකාලිකව වැඩ 
තහනමකට ලක් කර ඇති අතර විධිමත් විනය 
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

 (vii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. NAITA ආයතනය 

මඟින් ෙවන අවුරුදුවල රට පුරා ෙමවැනි පුහුණු කිරීම් කරලා 
සහතික පත ෙබදා ෙදනවා. දිස්තික් මට්ටමින් ෙම් කටයුතු 
කරනෙකොට එච්චර වියදමක් යන්ෙන් නැහැ. නමුත් පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණයට දින කිහිපයකට කලින් එකල හිටපු 
ඇමතිවරයාෙග් දිස්තික්කෙය් ෙම් උත්සවය පවත්වන්න කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් උත්සවයට විතරක් රුපියල් ලක්ෂ 340ක් 
වියදම් කළා කියලා ඔබතුමා කියනවා. සමස්ත වියදම රුපියල් 
ලක්ෂ 1,000කට වඩා වැඩියි. ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් පසු 
ගිය අය වැෙය්දීත් මම ඇහුවා.  නමුත් මීට මාස කීපයකට කලින් 
තමයි අධ ක්ෂ ජනරාල් විධිමත් විනය පරීක්ෂණයකට යටත්ව  
තාවකාලික වැඩ තහනමකට ලක් වුෙණ්. නමුත් ඒ අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරිය ෙම් මූලික පරීක්ෂණ වාර්තාෙව්දී පැහැදිලිව 
කියනවා, ඇයට සභාපතිවරයාෙගන් තිබුණු බලපෑම නිසා තමයි 
ෙමය කරන්න සිදු වුෙණ් කියලා. එකල සභාපතිවරයා හැටියට 
හිටිෙය් චන්දන අරුණෙද්ව කියලා ෙකෙනක්. රජෙය් මුදල් 
රුපියල් ලක්ෂ 1,000කට - රුපියල් ෙකෝටි 10කට - ආසන්න 
මුදලක් අවභාවිතා කරලා තිෙබනවා. ෙම් සභාපතිවරයාට සහ 
ඔහුට ඉහළින් හිටපු ඇමතිවරයාට - නිෙයෝග දුන්ෙන් ඔහු නම් - 
එෙරහිව ගනු ලැබූ කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියලායි මා අහන්ෙන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව දැන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු 

ෙවමින් පවතිනවා.  ඒ පරීක්ෂණයට අනුව ඊට අදාළ සියලු ෙදනාට 
වග කියන්න සිදු ෙව්වි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපරාධ පරීක්ෂණ 

ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට පැමිණිලි කර ෙම් වනෙකොට අවුරුද්දකට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. මම දන්නා හැටියට ෙම් 
අධ ක්ෂ ජනරාල්වරියට නිෙයෝග කරපු සභාපතිවරයා, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් අමාත ාංශයක උපෙද්ශකවරෙයකු හැටියටත් පත් කර 
තිෙබනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පසු බිම් වාර්තාෙව් ෙම් සම්බන්ධෙයන් විස්තර ෙමොකුත් 

සඳහන් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා අදාළ අමාත වරයා එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා තමයි ෙම් පශ්නයට උත්තර ලබා ෙදන්න ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමනි. අපි පශ්නය අහන්ෙන් අදාළ අමාත වරයාෙගන්. 
නමුත් අදාළ අමාත වරයා ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොමැති නිසා ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා අද දවස පුරාම නැඟිට නැඟිට 
උත්තර ෙදනවා මා දැක්කා. උත්තර දීලා කියනවා, "ඒවා ගැන 
ෙහොයලා බලන්නම්, ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්නම්" 
කියලා. ඒ විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න අහන  එෙක් 
ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ 
නිසා දිගින් දිගටම තිෙබන පශ්නයක් තමයි, අපි පශ්නයක් ඇහුවාට 
පස්ෙසේ ඒ පශ්නයට පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න අදාළ අමාත වරයා 
ෙනොමැති වීම. දැන් ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා file එකක් බලාෙගන කියවන එක. එෙහම 
නැත්නම්, "කීඩා ඇමතිතුමා මට ෙමෙහම කිව්වා" කියලා කියනවා, 
"කීඩා ඇමතිතුමා මට ෙමෙහම කියන්න කිව්වා" කියලා කියනවා. 
ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සාමාන ෙයන් කීඩා ඇමතිතුමා හැමදාම පශ්නවලට පිළිතුරු 

ෙදන ෙකෙනක්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ තත්ත්වයෙන්. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අද කැබිනට් රැස්වීෙම් ඉඳලා එනෙකොට එතුමාට පමාදයක් 

වුණා. ඒ නිසා තමයි මම පිළිතුර දුන්ෙන්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. අපි අසන පශ්නවලට විධිමත් 

පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් පශ්න නැවත 
ෙයොමු කරන්නත් බැහැ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
පශ්නවල කරුණු පිළිබඳව කථා කරන්න අදාළ අමාත ාංශය 
යටෙත් විවාදයක් එන්ෙන්ත් නැත්නම් පශ්නයක් ෙයොමු කරලා ඒ 
ගැන අහන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවට පසුවත් ඒකට විධිමත් 
පිළිතුරක් ලබාෙදන්න අමාත වරු අසමත් ෙවනවා නම් 

ෙකොෙහොමද ෙම් සභාෙව් කටයුතු ඉස්සරහට ෙගනියන්ෙන්? ඒකයි 
තිෙබන පශ්නය. රාජ  අමාත වරුත් ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අමාත වරු සංඛ ාව අඩු කරලා නැහැෙන්. ඇමතිවරු 45යි, 
නිෙයෝජ  ඇමතිවරු හා රාජ  ඇමතිවරු 48යි. ඒ විධියට 
93ෙදෙනක් පත් කරෙගන තිෙබනවා. ෙප්ළිය ෙප්න්න 10ෙදෙනක් 
වාඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා වග කීෙමන් 
උත්තර ෙදන්න බැරි නම්, ෙමොකක්ද ෙම් තත්ත්වය ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි? 

 
නිදහස් ෙවළඳ ගිවිසුම් : අහිමි වූ බදු ආදායම 

சுதந்திர வர்த்தக உடன்ப க்ைககள் : வாி வ மான 
இழப்  

FREE TRADE AGREEMENTS: LOST TAX REVENUE 
 

453/’16 
5. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙම් වන විට, ශී ලංකාව කියාත්මක කරන නිදහස ්
ෙවළඳ ගිවිසුම් මඟින්, අහිමි වී ඇතැයි සැලෙකන 
බදු ආදායම වර්ෂ 2005 සිට 2015 දක්වා එක් එක් 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ඉන්දු-ශී ලංකා නිදහස ්ෙවළඳ ගිවිසුම ආරම්භ වූ 
දින සිට ෙම් දක්වා, ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අහිමි වී ඇතැයි සැලෙකන බදු ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉන්දු-ශී ලංකා නිදහස ්ෙවළඳ ගිවිසුම කියාත්මක 
වීම ආරම්භ වූ දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා,  ආනයන-
අපනයන සහ ෙදරට අතර ෙවළඳ ෙශේෂය පිළිබඳ 
ෙර්ගු දත්තයන් එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  இலங்ைக நைட ைறப்ப த் கின்ற 
சுதந்திர வர்த்தக உடன்ப க்ைககளின் லம் 
இழக்கப்பட் ள்ளதாகக் க தப்ப கின்ற வாி 
வ மானமான  2005 ெதாடக்கம் 2015ஆம் 
ஆண்  வைர ஒவ்ேவார் ஆண் ன் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) இந்திய - இலங்ைக சுதந்திர வர்த்தக 
உடன்ப க்ைக ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
ெதாடக்கம் இ வைர சுங்கத் திைணக்களம் 
இழந் ள்ளதாகக் க தப்ப கின்ற வாி 
வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இந்திய - இலங்ைக சுதந்திர வர்த்தக 
உடன்ப க்ைக ெதாழிற்பட ஆரம்பித்த திகதி 
ெதாடக்கம் இ வைர ஏற் மதி - இறக்குமதி 
மற் ம் இ  நா க க்கும் இைடயிலான 
வர்த்தக நி ைவகள் பற்றிய சுங்கத் தர கள் 
ஒவ்ேவார் ஆண் ன் பிரகாரம் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a)  Will he inform this House  - 
 (i) the tax revenue considered to have been lost 

as a result of the Free Trade Agreements 
operated by Sri Lanka by now, from 2005 
to 2015 as per each year separately; 

 (ii) the tax revenue considered to have been lost 
by the Department of Sri Lanka Customs, 
from the date that Indo-Sri Lanka Free 
Trade Agreement commenced up to now; 
and 

 (iii) the Customs data on imports - exports and 
the Trade Balance between the two 
countries, from the date that Indo-Sri Lanka 
Free Trade Agreement commenced up to 
now, as per each year separately? 

(b)  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 නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශන්යට පිළිතුර 

ෙදනවා. 

(අ) (i) වර්ෂ 2005 සිට 2015 දක්වා නිදහස ් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම කියාත්මක වීම තුළින් ශී ලංකාවට අහිමි වූ 
බදු ආදායම් ෙවන ෙවනම ඇමුණුම 01හි දක්වා 
ඇත. 

ඇමුණුම 01 
ශී ලංකාව කියාත්මක කරන නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම් මගින් අහිමි වී ඇති 

බදු ආදායම 2005 සිට 2015 දක්වා 

 
 (ii) ඉන්දු-ශී ලංකා නිදහස ්ගිවිසුම (ISFTA) ආරම්භක 

දින සිට 2004 වර්ෂය දක්වා වූ දත්ත ශී ලංකා 
ෙර්ගුව සතුව ෙනොමැත. 2005 වර්ෂෙය් සිට 2015 
වර්ෂය දක්වා ඉන්දු ශී ලංකා නිදහස ් ගිවිසුම 
කියාත්මක කිරීම නිසා අහිමි වූ බදු ආදායම 
රුපියල් මිලියන 111,268කි. (ඇමුණුම 01හි 
සලකුණු කර ඇත ඇත.) 

 (iii) 1. 2000 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා ඉන්දු-
ශී ලංකා නිදහස ් ෙවෙළඳ ගිවිසුම යටෙත් 
කරන ලද ආනයන අපනයනයන් හා එහි 
ෙවෙළඳ ෙශේෂ ඇමුණුම 02 මඟින් දක්වා 
ඇත. 

  අනු 
අංකය 

ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම් 

ඒ ඒ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් යටෙත් අහිමි වී ඇති බදු ආදායම (දළ 
වශෙයන්) 

  අවුරුද්ද 

ආසියා 
ශාන්තිකර 
ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම 

(APTA) 
රු.මි. 

ඉන්දු ශී 
ලංකා නිදහස් 
ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම 

(ISFTA) 
රු.මි. 

පාකිස්තාන් 
ශී ලංකා 
නිදහස් 
ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම 

(PSFTA) 
රු.මි. 

දකුණු 
ආසියා 
නිදහස් 
ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම 

(SAFTA) 
රු.මි. 

එකතුව 
රු.මි. 

01 2005 ලැබී ෙනොමැත 2,281.0 71.0 30.0 2,382.0 
02 2006 ලැබී ෙනොමැත 3,195.0 125.0 23.0 3,343.0 
03 2007 ලැබී ෙනොමැත 15,656.0 235.0 25.0 15,916.0 
04 2008 0.2 29,954.0 826.0 69.0 30,849.2 
05 2009 27.0 20,607.0 608.0 29.0 21,271.0 
06 2010 111.0 6,348.0 563.0 68.0 7,090.0 
07 2011 49.0 6,076.0 1,490.0 36.0 7,651.0 
08 2012 50.0 5,602.0 1,149.0 11.0 6,812.0 
09 2013 143.0 6,227.0 1,957.0 19.0 8,346.0 
10 2014 89.0 8,806.0 1,046.0 18.0 9,959.0 
11 2015 ලැබී ෙනොමැත 6,516.0 659.0 57.0 7,232.0 
එකතුව 469.2 111,268.0 8,729.0 385.0 120,851.2 

  2. 2000 වර්ෂෙය් සිට 2015 වර්ෂය දක්වා 
ඉන්දියාව හා ශී ලංකාව අතර සිදු වී ඇති මුළු 
අපනයන, ආනයන හා එහි ෙවෙළඳ 
ෙශේෂයන් එක් එක් වර්ෂයන් සඳහා ෙවන 
ෙවනම ඇමුණුම 03හි දක්වා ඇත. 

   

 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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ඇමුණුම 02 

ඇමුණුම 03 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ඉන්දු-ලංකා ෙවෙළඳ ගිවිසුම නිසා ෙම් කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු ෙවලා තිෙබන ෙවෙළඳ අවාසිය, ෙදරාජ  අතර 
ලංකාවට සිදු වී තිෙබන ෙවෙළඳ අවාසිෙය් පමාණය, ෙවෙළඳ 
ෙශේෂෙය් අවාසිය ෙකොෙතක්ද කියා ෙර්ගු සටහන් ආශිතව 
ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා වැරැදි අමාත ාංශෙයන් ෙන් අහන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා ළඟ ෙන් ෙර්ගු දත්ත ටික තිෙබන්ෙන්?   
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය අහන්න තිෙබන්ෙන් මෙග් මිත මලික් 

සමරවිකම ඇමතිතුමාෙගන්. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ, නැහැ. ෙමොකද, නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුෙම් බදු අත් හැරීම 

තුළ ඒ ආනයන, අපනයන සටහන් කිරීම ශී ලංකා ෙර්ගුෙව් එක 
කාර්යයක්. එතෙකොට ඒෙක් තිෙබන ෙවෙළඳ ෙශේෂය දිගින් දිගටම 
ශී ලංකාවට අවාසිදායක ෙලස හැඩ ගැහිලා තිෙබනවා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ඔබතුමාෙග් අර්ථ කථනය. ෙමහි වාසිදායක තත්ත්වයක් 

තිෙබනවා. ෙමොකද, ඉන්දියාෙවන් ආනයනය කරන්ෙන් නැත්නම් 
ඒක සිද්ධ වන්ෙන් ඊට වඩා අධික ගණනක් තිෙබන රටවලිනුයි. 
අපි ගණනය කරන ෙකොට රටින් එළියට ගිහින් තිෙබන විෙද්ශ 
විනිමය අනුපාතය ෙකොපමණද කියා දැන ගන්න අවශ යි. 
ඉන්දියාෙවන් ආනයනය කරන නිසා ඒකට වාසියක් ලැබී 
තිෙබනවා. අප ෙදරට අතර තිෙබන සම්බන්ධකම නිසා යම් යම් 
විෙශේෂ වරපසාද තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබනවා වාෙග්ම 
අපටත් තිෙබනවා. එදා, 2000 වර්ෂයට ෙපර 1:10ක් වශෙයන් 
තිබුණු ෙවෙළඳ ෙශේෂය අද 1:4ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දැනට 
සිටින ඇමතිවරයා ඒ සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් ඇති කරලා 
තිෙබනවා. අෙප් ශී ලංකා ෙර්ගුව තුළින් සිදු කරන විධිමත් 
පරීක්ෂණ මඟින් වැඩි ආදායමක් ලැෙබන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට overall  වැඩි වාසියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Prime Minister. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශන්ය අහන්න 

අවශ , සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවෙළඳ 
ඇමතිතුමාෙගන්. රටවල ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ඇති කළාම තීරු බදු අඩු 
වනවා. ෙදපැත්ෙත්ම තීරු බදුවලින් ලැෙබන ආදායම අඩු වනවා.  
ඒත් සම්පූර්ණ ෙවෙළඳාම නිසා ඇති වන වාසිය, ආවාසිය කුමක්ද 
කියලායි බලන්න ඕනෑ. එක කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් 
වරාෙයන් තමයි දකුණු ඉන්දියාෙව් වරායවලට ඔක්ෙකෝම බඩු 
යවන්ෙන්. ඒ ෙතොරතුරු මුදල් ඇමතිතුමා ළඟ නැහැ. මා හිතන 
හැටියට ෙම් සම්පූර්ණ පශ්නය, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමාෙගන් තමයි අහන්න ඕනෑ. ඕනෑම 
රටක් එක්ක ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් ඇති කළාම ෙදපැත්ෙත්ම තීරු බදු 
අඩු කරනවා. එතෙකොට ෙදපැත්ෙත්ම තීරු බදු ආදායම අඩු වනවා. 
බඩු භාණ්ඩ වැඩි වන ෙකොට VAT එෙකන්, BTT වැනි බදුවලින් 
ආදායම වැඩි වනවා.  

 
ෙවෙළඳ ගිවිසුෙමන් ෙම් රටවල් ෙදක අතර ෙවෙළඳාම වැඩි 

වුණා ද, ආෙයෝජන වැඩි වුණා ද කියන කාරණා ෙදකම අපට 
බලන්න ෙවනවා. මා හිතන විධියට අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම්ක 
කියයි. අද ෙකොළඹ වරාෙයන් තමයි සම්පූර්ණෙයන්ම, බඩු භාණ්ඩ 
දකුණු ඉන්දියාවට යවන්ෙන්. ඒ තරම් විශාල වරායක් අද නැහැ. 
ඒෙකන්ම වාසියක් තිෙබනවා. ෙකෙසේ වුවත් ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙමම පශ්නය 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමාට ෙයොමු කරන්න කියායි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු අගාමාත තුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය මා 

පිළිගන්නවා. ෙර්ගු ආඥාපනත අනුව ෙර්ගු  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
තමයි ආනයන අපනයන පිළිබඳ සියලු සංඛ ා සටහන් එකතු 
කරන්ෙන්. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඒ සංඛ ා සටහන් ටික ඔබතුමා 
මට දුන්නාට පසුව ඒ අනුව අහන්න ඕනෑ අනික් පශ්න ටික මම 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ඔය සංඛ ා ටික දැන් සභාගත කරලා 
ඉන් පසුව මට ෙදන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙර්ගුව සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ඒ 

පශ්නය අහලා නැහැ. ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙශේෂය 
පිළිබඳ ෙර්ගු දත්ත ගැනයි. ඔබතුමාට අහන්න තිෙබන්ෙන් අන්න 
එතැනයි. නමුත්, මම නිදසුනක් කියන්නම්. ගරු අගමැතිතුමා 
කිව්වා වාෙග් ඒෙක් වාසියක් තිෙබනවා. 2000දී අපනයනය 
රුපියල් මිලියන 3,800ක් තිබුණු එක අද 107,000යි තිෙබන්ෙන්. 
ඒ කියන්ෙන්, තිස් ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එකයි. 
නමුත්, 2000දී  ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට ආනයනය කිරීම රුපියල් 
මිලියන 42,000යි. අද රුපියල් මිලියන 566,000යි. එය දහසය 
ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොතරම් ආනයනයක් 
ලංකාෙව් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ද කියා ෙමයින් ෙපෙනනවා.  
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය සංඛ ා ෙල්ඛන ටික මට 

ෙදන්න. ඒ කරුණු බලලා ජාත න්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමාෙගන් 
මම ඒ පශ්නය අහන්නම්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙහොඳයි.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Second Round 
 
ෙසෞදි අරාබිය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ ෙය් 
සංවර්ධන අරමුදල: කියාත්මක කරන ලද නිවාස 

ව ාපෘති  
ச தி அேரபியா மற் ம் ஐக்கிய அர  எமிர் இராச்சிய 

அபிவி த்தி நிதியம்: அ ல்ப த்திய டைமப் க் 
க த்திட்டங்கள் 

SAUDI ARABIA AND DEVELOPMENT FUND OF UNITED 
ARAB EMIRATES: HOUSING PROJECTS INMPLEMENTED 

 
355/’15 

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 
මහතා ෙවනුවට) 

    (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான் 
சார்பாக)   

     (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) සුනාමි ව සනෙයන් පීඩාවට පත් ජනතාවෙග් 
නිවාස ඇතුළු ෙපොදු පහසුකම් සැපයීම පිණිස ෙසෞදි 
අරාබිය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ ෙය් 
සංවර්ධන අරමුදලින් මූල ාධාර ලබා දුන්ෙන්ද;  

 (ii) එම ආධාර මුදල් උපෙයෝගි කරෙගන කියාත්මක 
කරන ලද නිවාස ව ාපෘතීන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් නිවාස ව ාපෘතීන් සඳහා වියදම් කළ 
මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) එම ව ාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්දී, අනුගහය 
දක්වන ලද රාජ  ආයතන හා රාජ  ෙනොවන 
සංවිධාන එක් එක් ව ාපෘතිය අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

  යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) சுனாமி அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களின் டைமப்  உள்ளிட்ட ெபா  
வசதிகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்காக ச தி 
அேரபியா மற் ம் ஐக்கிய அர  எமிர் 
இராச்சியத்தின் அபிவி த்தி நிதியத்தினால் நிதி 
உதவி வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  உதவித் ெதாைகையப் பயன்ப த்தி 
அ ல்ப த்தப்பட்ட டைமப் க் க த் 
திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  டைமப் க் க த்திட்டத் 
திற்கும் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைககள் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத அ ல்ப த் ம்ேபா  
அ சரைண வழங்கிய அரச நி வனங்கள் 
மற் ம் அரசசார்பற்ற நி வனங்கள் ஒவ்ெவா  
க த்திட்டத்திற்கும் அைமய தனித்தனிேய 
யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the  Minister of Housing and Construction:  

(a)  Will he state - 
 (i)   whether financial assistance was provided 

to Sri Lanka by Saudi Arabia and the 
Development Fund of the United Arab 
Emirates for the construction of houses and 
common facilities for tsunami victims;  

 (ii)   the names of the housing projects that were 
implemented utilizing the aforesaid funds; 

 (iii)   separately the amounts of money that were 
spent on each of those housing projects; and 

 (iv)   separately the names of the public institutes 
and non-governmental organizations that 
gave patronage for implementing each of 
the aforesaid projects?   

(b)  If not, why? 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 

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

 
(අ)  (i)   අම්පාර දිසත්ික්කෙය් සුනාමිෙයන් පීඩාවට පත් ජනතාව 

සඳහා නිවාස ඇතුළු ෙපොදු පහසුකම් සැපයීම පිණිස  ෙසෞදි 
අරාබිෙය් චැරිටි ආයතනය විසින් මූල  ආධාර ලබාදී ඇති 
බව අම්පාර දිසත්ික් ෙල්කම් හා අක්කරපත්තුව පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් විසින් දන්වා ඇත. 

       (ii)   අම්පාර දිසත්ික්කෙය් අක්කරපත්තුව පා ෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙනොරච්ෙචෝෙල පෙද්ශෙය් අක්කර 60ක 
භූමියක පවුල් 303ක් ඉලක්ක කර ගනිමින්  නිවාස 500ක් හා 
යටිතල පහසුකම් සහිත නිවාස ව ාපෘතියක්          
2006/2007 කාලය තුළ අම්පාර දිසත්ික් ෙල්කම් හා 
අක්කරපත්තුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් කියාත්මක කර 
ඇත. 

      (iii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

      (iv)   අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ)  ෙමම නිවාස ව ාපෘති සඳහා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත ාංශය ෙවත 
ෙහෝ අමාත ාංශය යටෙත් ඇති ආයතන ෙවත ෙසෞදි අරාබි රජෙයන් 
ෙහෝ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ ෙයන් මූල ාධාර ලැබී ෙනොමැත.  

 
මත්පැන් නිෂ්පාදනය : ආදායම 
ம பான உற்பத்தி : வ மானம் 
PRODUCTION OF LIQUOR:  INCOME  

454/’16 
11.ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
      (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
      (The Hon. Bandula Gunawardane) 

මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2005 සිට 2015 දක්වා ශී ලංකාෙව් නිෂ්පාදිත 
සැර මත්වතුර සහ ධාන  මත්වතුර පමාණය, 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ලීටර් මිලියන 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත සඳහන් වර්ෂවලදී එකී මත්වතුර 
ෙදවර්ගෙයන්, ලැබූ සුරාබදු ආදායම, වර්ෂය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වර්ෂෙය්දී සැර හා ධාන  මත්වතුර 
නිෂ්පාදනය ඉහළ යෑමට තුඩුදුන් ෙහේතූන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2005 ஆம் ஆண் ந்  2015 ஆம் ஆண்  
வைர இலங்ைகயில் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட 
ெசறி  கூ ய ம பானம் மற் ம் தானிய 
ம பானத்தின் அள  ஆண்  வாாியாக 
தனித்தனியாக எத்தைன மில் யன் லீற்றர்கள் 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்குறிப்பிட்ட ஆண் களில் ெசால்லப் 
பட் ள்ள ம பான வைக இரண் மி ந் ம் 
ெபறப்பட்ட ம வாி வ மானம் வ ட வாாியாக 
தனித்தனியாக எத்தைன மில் யன் பா 
என்பைத ம்; 

 (iii) 2015 ஆம் ஆண் ல் ெசறி  கூ ய மற் ம் 
தானிய ம பான உற்பத்தி அதிகாிப்பதற்கு 
ஏ வான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance:  

(a)  Will he inform this House- 

 (i)    the number of litres of hard liquor and malt 
liquor produced in Sri Lanka from the year 
2005 to 2015 separately for each year in 
millions; 

 (ii)   the excise income received from the sale of 
the aforesaid two types of liquor during the 
above years separately for each year in 
Rupees millions; and 

 (iii)    the reasons that led to the increase in the 
production of hard liquor and malt liquor in 
the year 2015? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි: 

(අ)  (i)    
 
 

 

 

 

 

 

 

 (ii)     
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[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා] 

වර්ෂය 
ලීටර් මිලියන 

සැර මත්වතුර ධාන  මත්වතුර 

2005 38 51 

2006 45 47 

2007 50 50 

2008 46 58 

2009 41 56 

2010 49 65 

2011 54 87 

2012 50 100 

2013 44 120 

2014 44 125 

2015 52 126 

වර්ෂය 

රුපියල් මිලියන 

සැර 
මත්වතුර 

ධාන  
මත්වතුර 

මුළු සුරාබදු 
ආදායම 

2005 14,500 1,821 16,321 

2006 18,412 2,108 20,520 

2007 21,493 2,336 23,829 

2008 24,385 2,927 27,312 

2009 24,971 3,349 28,321 

2010 32,927 4,926 37,853 

2011 47,617 8,264 55,881 

2012 49,367 10,473 59,840 

2013 48,059 14,493 62,552 

2014 52,592 17,334 69,926 

2015 80,711 24,639 105,350 
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 (iii) 1. මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාර දැඩි ෙලස 
අධීක්ෂණයට ලක් කිරීම. 

  2. ෙමෙතක් තීරු බදු ෙනොෙගවූ විෙද්ශ මත්පැන් 
වැටලීම් විශාල පමාණයක් සිදු කිරීම. 

  3. නීති විෙරෝධී ෙලස රට තුළට ආනයනය කළ 
එතෙනෝල් පමාණය අවම කිරීමට කටයුතු 
කිරීම. 

  4. නීති විෙරෝධී මධ සාර නිෂ්පාදනය (කසිප්පු) 
ෙබදා හැරීම හා අෙළවි කටයුතුවලට අදාළ 
ගහන (වැටලීම්) දැඩි කිරීම. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, තුන්වැනි පශ්නයට පිළිතුර ෙලස ඔබතුමා 

සඳහන් කෙළේ සුරාබදු ආදායම ඉහළ යාම ෙකෙරහි බලපෑ ෙහේතුයි. 
සුරාබදු ආදායම ඉහළ යාම ෙකෙරහි බලපෑ ෙහේතුවක් වූෙය්, මීට 
කලින් මත් දව  සම්බන්ධෙයන් වැට් බදු ආදායම ෙලස සඳහන් 
කරපු, ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව අය කර ගත්තු ආදායම්, 
සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරලා දීලා, මත් දව  සම්බන්ධෙයන් 
අය කරන සියලුම බදු වර්ග සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා අය 
කර ගැනීමක් ඔබතුමා ආරම්භ කරපු නිසායි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමා කියන්න හදන ෙද් වැරැදියි. ඒ නිසා ආදායම 

ෙවනස් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 3.4යි. අපට නිර්භීතව කියන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් ෙමයයි. දූෂිත පාලනය  සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් 
වීෙමන් පසුව තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති වුෙණ්. නිදසුනක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත්, 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සුරාබදු එකට ෙගවපු 
මිලියන 2,100ක ආදායම අද මිලියන 13,800යි. ෙම් වාෙග් හය 
ගුණයක් නිකරුෙණ් වැඩි ෙවන්න බැහැ. අද සිරස්තල පළ වන්ෙන් 
නැහැ, "Ethanol shipment එකක් එනවා. ෙම් මන්තීවරයා, අර 
මන්තීවරයා ෙගන්වනවා" කියලා. අද එෙහම ෙමොකුත් නැහැ. ඒ 
නිසා තමයි ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බදු ආදායම වැඩි වීමට එකට 

ෙහේතුවක් වන්ෙන් ෙමයයි. මීට කලින් ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අය කරපු බදු-  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නිසා, පතිශතයක් වශෙයන් ආදායම ෙවනස් වුෙණ් 3.4යි.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
එෙහම මාරු කිරීම නිසා? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙනක් ඒවා ලැබිලා තිෙබන්ෙන් ආදායම වැඩි වූ නිසා ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් ඊළඟ අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. මම තුන්වැනි ෙකොටෙසන් අහලා තිෙබන්ෙන් 
ආදායම වැඩි වීම ගැන ෙනොෙවයි, ලංකාෙව් මත් වතුර නිෂ්පාදනය 
ගැනයි. නිෂ්පාදනය ඉහළ යාම ෙකෙරහි යම් කිසි ෙහේතුවක් 
ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇත්ත වශෙයන්ම නිෂ්පාදනෙයහි වැඩි වීමක් නැහැ. කසිප්පු 

වැනි ෙද්වල් විකිණීම අඩු ෙවලා තිෙබන නිසා අද ෙමවැනි ෙද් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. බදු ෙගවිය යුතු මත් දව වල ආදායම ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම නීතිගත කිරීම -license කිරීම- 
තුළින් තමයි සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කර 
තිෙබන්ෙන්. මීට ෙපර තිබුණු ෙද්වලට ෙගව්ෙව් නැති බදු 
පමාණයත් අද ෙගවන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසායි යම් 
විධියක පමාණාත්මක වැඩිවීමක් ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකාෙව් සැර මත් වතුර සහ ධාන  මත් 

වතුර නිෂ්පාදනය පිළිබඳව ඔබතුමා  2000 ඉඳලා 2015 දක්වා 
සංඛ ා සටහන් දැන් ඉදිරිපත් කළා. 2015 මත් දව  නිවාරණ 
වැඩසටහන් තිබියදී, ෙද්ශීය මත් දව  නිෂ්පාදනය විශාල ෙලස 
ඉහළ යාමක් ඔය සංඛ ා සටහන්වල තිෙබනවා. එයට බලපෑ 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියායි මම අහන්ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආදායම වැඩිවීමයි, පමාණය වැඩිවීමයි අතර ෙවනසක් 

තිෙබනවා. ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා-[බාධා කිරීමක්] ඒක 
තමයි. [බාධා කිරීමක්] දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදන වර්ධන ෙව්ගයට 
අඩුෙවනුයි පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සෑම භාණ්ඩයක්ම 
පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා අෙනක් අවුරුද්ෙද් වැඩිවීමක් තිෙබනවා. 
නමුත් අපි ෙමය පාලනය කරන්න ගත්තාට පසුව, දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතයට වඩා අඩුවීමක් තමයි ෙමතැන ෙපෙනන්න 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙපෙනන්න තිෙබනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No.6 - 467/'16 (1), Hon. Udaya Prabhath 

Gammanpila.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පශ්නය අහන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  - ெபற்ேறா ய வளங்கள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Chandima Weerakkody - Minister of Petroleum 
Resources Development) 
පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ ෙන්ද? [බාධා කිරීම්] 

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. 

Member got up and therefore, we are tabling the Answer.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, no. -[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
No, the Hon. Member got up. Then, the Hon. Minister 

can table it.  
 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
I can table the Answer, but if you want, I can answer.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
No, Hon. Minister, do not answer. You have to table 

it. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
නැවත  අහන්න. 

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙබොරෙතල් මිල: විස්තර 
உலக சந்ைதயில் மசெகண்ெணய் விைல: விபரம் 

CRUDE OIL PRICE IN WORLD MARKET: DETAILS 
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6.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (ගරු උදය පභාත් 
ගම්මන්පිල මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - மாண் மிகு உதய பிரபாத் 
கம்மன்பில சார்பாக) 

 (The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ  

පශ්නය- (1):    

(අ) 2001 සිට 2016 දක්වා සෑම වසරකම ජනවාරි පළමු දිනට- 

 (i) ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙබොරෙතල් බැරලයක මිල 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් සහ ශී ලංකා රුපියල්වලින් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙපටල් සහ ඩීසල් 
ලීටරයක මිල ශී ලංකා රුපියල්වලින් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) 2001 தல் 2016 வைர ஒவ்ெவா  வ ட ம் சனவாி 
தலாம் திகதியில், 

 (i) உலக சந்ைதயில் ஒ  பீப்பாய் மசகு 
எண்ெணயின் விைல அெமா◌ிக்க ெடாலர்களில் 
மற் ம் இலங்ைக பாவில் எவ்வள    
என்பைத ம்; 

 (ii) உள்நாட் ச் சந்ைதயில் ஒ  லீற்றர் ெபற்ேறால் 
மற் ம் டீச ன் விைல இலங்ைக பாவில் 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development: 

(a)  Will he  inform this house  - 

 (i)    the  world  market   price of  a barrel of  
crude oil in Sri  Lankan Rupees and US 
Dollars; and 

 (ii)    the  local market  price of  a litre of petrol  
and  diesel in Sri  Lankan Rupees; 

 as at 01st January each year from 2001 to 2016? 

(b)  If not, why? 
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ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශන්යට පිළිතුර 

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

එම්.එන්.එම්. හකීම් මහතා පැහැරෙගන යාම: 
පරීක්ෂණෙය් පගතිය   

தி . எம்.என்.எம். ஹக்கீம் கடத்தப்பட்டைம: 
விசாரைணகளின் ன்ேனற்றம் 

ABDUCTION OF MR. M.N.M. HAKEEM:  PROGRESS OF 
INVESTIGATION  

 

469/’16 
12.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 

சல்மான் சார்பாக) 
            (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 

M.H.M. Salman)   
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙකොළඹ 15,  මට්ටක්කුලිය,  1 වැනි පටුමග, 
කදිරානවත්ත, අංක 1/90 ඩී  දරන සථ්ානෙය් 
පදිංචි, එම්.එන්.එම්. හකීම් මහතා (ජා. හැ. අංක - 
820881966V) 2009.03.21 දින ෙකොළඹ, ෙමෝදර 
ෙපොලිස ් බලපෙද්ශෙය්දී ඔහුෙග් අංක 200-5464 
දරන තීවීලර් රථය සමඟ පැහැරෙගන යෑම 
සම්බන්ධෙයන් ඔහුෙග් සෙහෝදරයා වන, 
ෙමොෙහොමඩ් ෆර්සාන් මහතා විසින්, ෙමෝදර 
ෙපොලිස ් සථ්ානෙය්  2009.03.21 දින අංක 
CIB/83/371 යටෙත් පැමිණිල්ලක් කරන ලද 
බවත්;  

 (ii) ෙපොලිස ්මූලසථ්ානෙය්, සිවිල් අපරාධ ෙකොට්ඨාසය 
මඟින් අංක C8/310/2010 හා 2010.08.05 දිනැති 
ලිපියකින්, ෙමම පැහැර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා ෙකොළඹ දිසා 
භාර, නිෙයෝජ  ෙපොලිසප්ති ෙවත ෙයොමු කරන ලද 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) ඉහත අංකය යටෙත් ෙමෝදර ෙපොලිස ්සථ්ානෙය් කරන ලද 
පැමිණිල්ෙල් සහ නිෙයෝජ  ෙපොලිසප්තිවරයාෙග් 
අධීක්ෂණය යටෙත් සිදුකරන පරීක්ෂණෙය් වර්තමාන 
පගතිය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சட்ட ம், ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம்  15, மட்டக்குளி, 1 ஆம் ஒ ங்ைக, 
கதிரானவத்ைத, இலக்கம் 1/90  எ ம் கவாி 
யில் வசிக்கின்ற, தி  எம்.என்.எம். ஹக்கீம் 
(ேத.அ.இல. 820881966V) 2009.03.21 ஆம் திகதி 
ெகா ம் , கத் வாரம் ெபா ஸ் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தில் அவாின் 200-5464 ஆம் இலக்க 

ச்சக்கர வண் டன் கடத்திச் ெசல்லப் 
பட்டைம ெதாடர்பாக அவாின் சேகாதரரான 
தி . ெமாஹமட் பர்சான், கத் வாரம் 
ெபா ஸ் நிைலயத்தில் 2009.03.21 ஆம் திகதி 
CIB/83/371 ஆம் இலக்கத்தின் கீழ் ைறப்பா  
ெசய் ள்ளார் என்பைத ம்; 

 (ii) ெபா ஸ் தைலைமயகத்தின், சிவில் குற்றப் 
லனாய் ப் பிாிவினால் C8/310/2010 ஆம் 

இலக்க 2010.08.05 ஆம் திகதிய க தம் லம், 
ேமற்ப  கடத்தல் ெதாடர்பாக விசாரைண 
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கைள ேமற்ெகாள் ம் ெபா ட்  ெகா ம்  
மாவட்டத்திற்குப் ெபா ப்பான பிரதிப் 
ெபா ஸ் மாஅதிப க்கு சாட்டப்பட்ட 
ெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  இலக்கத்தின் கீழ் கத் வார ெபா ஸ் 
நிைலயத்தில் ெசய்யப்பட்ட ைறப்பா  மற் ம் 
பிரதிப் ெபா ஸ் மாஅதிபாின் கண்காணிப்பின் கீழ் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற விசாரைணகளின் தற் 
ேபாைதய ன்ேனற்றம் யா  என்பைத ம் அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the  Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)   Mr. Mohammad  Farzan  has lodged  a 
complaint with  Modara Police Station on 
21.03.2009, under the No. CIB/83/371, in 
connection with  the  abduction of his 
brother  Mr. M.N.M Hakeem (N.I.C                  
No. 820881966V) of No.1/90 D, 
Kadiranawatta, 1st lane, Mattakkuliya , 
Colombo 15, on   the date of  21.03.2009  
within  the  Modara Police Area, along with  
his three-wheeler, bearing the registered 
number  200-5464; and 

 (ii)   the Civil Crimes Division of Police  
Headquarters, by the letter No. 
C8/310/2010, dated 05.08.2010, has 
referred this case to the Deputy Inspector 
General of Colombo Range, to  investigate 
into the aforesaid abduction ? 

(b)  Will he inform this House the current progress of  
the investigations carried out  on  the complaint 
lodged in the Modara Police Station under above 
number and of the  investigations, monitored by 
the Deputy Inspector  General of the Police ? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශන්යට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) නැත. ෙපොලිස ් මූලස්ථානෙය් සිවිල් අපරාධ ෙකොට්ඨාසය 
නමින් අංශයක් ෙනොමැත. 

(ආ) ෙමෝදර ෙපොලිස ් ස්ථානය ෙවත ලද පැමිණිල්ලට අනුව විමර්ශන 
කටයුතු සිදුකර ෙකොළඹ මෙහේස්තාත්අධිකරණෙය් නඩු අංක 
බී.152/5/9 යටෙත් කරුණු වාර්තා කිරීෙමන් අනතුරුව ගරු 
අධිකරණය විසින් නඩුව බහා තබා ඇත. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
තවදුරටත් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින්  පවතී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 13 - 472/'16, Hon. Udaya Prabhath 

Gammanpila. [Pause.] Does anyone ask that Question? 
[Interruption.] 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

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

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

මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. මුදල් අමාත ාංශෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කර, අද එය සභාගත කර තිෙබනවා. 

එම 2015 වාර්ෂික වාර්තාෙව් 356 වන පිටුවට ගරු මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. එහි කියනවා, "2014 
අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 2(1)(ආ) වගන්තිය පකාරව 2015 
වර්ෂෙය්දී ආණ්ඩුව සඳහා ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් අදාළ නීති පකාරව 
රුපියල් මිලියන 1,780,000ක් ෙනොඉක්මවනෙසේ ණය ලබා 
ගැනීමට හැකි වුවත්, ජනරජෙය් මූල  පකාශන අනුව සමාෙලෝචිත 
වර්ෂෙය්දී ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය වශෙයන් රුපියල් මිලියන 
3,349,805ක් ලබා  ෙගන තිබුණි. ඒ අනුව 2015 වර්ෂෙය්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කළ ණය සීමාව රුපියල් මිලියන 
1,569,805කින් ඉක්මවා තිබුණි. මීට සාෙප්ක්ෂව ඉකුත් වර්ෂෙය්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් පනවා තිබුණු ණය සීමාව ඉක්මවීම රුපියල් 
මිලියන 1,164,775ක් විය" කියා. 

විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාව අනුව, විසර්ජන පනෙතන් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරලා දී තිෙබන ණය සීමාව වාෙග් 
ආසන්න වශෙයන් ෙදගුණයක ණය පමාණයක්  තමුන්නාන්ෙසේලා 
අරෙගන තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා ෙදනවා. ඒ පනෙත් අපි 
නිශ්චිත ණය සීමාවක් දමා තිෙබනවා. හැබැයි, 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් මතය අනුව, ඒ ණය සීමාව ආසන්න 
වශෙයන් ෙදගුණයකින් එනම් සියයට සියයකින් වාෙග් වැඩි 
කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්, රුපියල් බිලියන 1,780ක් තමයි 
අනුමත කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ණය වශෙයන් රුපියල් බිලියන 
3349.8ක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ආසන්න වශෙයන් 
නම් එය ෙදගුණයක්.  පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමතෙකොට තිෙබන ණය 
සීමාව ඉක්මවා ණය ලබා ගැනීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාට අවසර 
ලබා දුන්ෙන් කවුද?  

1085 1086 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය විගණකාධිපතිවරයාෙග් 

පකාශයක් ෙලස සඳහන් වන නිසා මම ෙම් පශ්නයට හරි උත්තරය 
ෙහට ලබා ෙදන්නම්. සැබෑ තත්ත්වය ෙමොකක්ද එෙහම නැත්නම් 
එය ෙදෝෂයක්ද කියන කාරණය ෙහට ඉදිරිපත් කරන්නම්. නමුත් 
ෙම් වාර්තාව මුදල් අමාත ාංශෙයන් තමයි නිකුත් කරන්ෙන්. ෙමය 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් පකාශය නිසා මම ඒකට ෙහට උත්තර 
ෙදන්නම්.  

 
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? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
රාජ  මූල  කළමනාකරණ (වගකීම) පනතට අනුව ඉදිරිපත් 

කර තිෙබන වාර්තාව අලුෙතන් පිහිටුවා තිෙබන රජෙය් මුදල් 
පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ෙලසත්, ෙම් පිළිබඳ පූර්ණ 
විවාදයක් සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවස්ථාව ලබා ෙදන ෙලසත් මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉතාම කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. 
එවිට වඩාත් විස්තරාත්මකව මුදල් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සාකච්ඡා කරන්නට අපට පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා. 

 
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?  

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

අදාළ ෙම් කාරණාව මම එතුමා සම්බන්ධව පැවති පසු ගිය විශ්වාස 
භංග ෙයෝජනා විවාදෙය්දී, ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දීමට 
තිෙබන එක් ෙහේතුවක් ෙලස මතු කළා. ඒ කියන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය නැතිව අතිශය විශාල ණය පමාණයක් 
ගැනීම පිළිබඳව. එතැනදී මුදල් අමාත තුමා ඒ කාරණය පිළිබඳව 
දැනුවත් විය යුතුව තිබුණා. ෙම්ක ෙම් ෙමොෙහොෙත් දැනුවත් වුණු 
කාරණයක් කියලා කියනවා නම්, මම ඒක පිළිගන්නට කැමැති 
නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමා ඒ විවාදෙය් සෑම කථාවක් පිළිබඳවම 
විශාල අවධානයකින් අහෙගන හිටියා. මට තිෙබන පශ්නය 
ෙමයයි. ෙම් කාරණය ගැන අපි විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව පිළිබඳ 
විවාදෙය්දීත් කියලා තිබියදී ඇයි දැන් ෙම්ක හදිසිෙය් දැන ගත්ත 
කාරණයක් වාෙග් උත්තරයක් ෙදන්ෙන්? 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ද්විත්ව ස්වරූපයක් ඇති කරන්ෙන් නැහැ. මම දන්ෙන් 

නැත්නම් දන්ෙන් නැහැ කියනවා. ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ඇසූ පශ්නයට මම ෙහට උත්තරයක් ලබා ෙදන්නම්. 
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன அவர்கேள! நிைலயியற் 

கட்டைள 17(1)இன்கீழ் நீங்கள் எ ப்ப ள்ள விடயத்திைன 
இங்கு ன்ைவக்க உங்க க்கு அ மதி வழங்கப்ப கின்ற . 
ஆனால், இந்த விடயம் நீதிமன்றத்தில் விசாரைணக்காக இ ப் 
பதால், அதைன ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயாகச் சமர்ப் 
பிப்பதற்கு அ மதிக்க யா  என்பைதத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கிேறன். 

 

ගරු උදය ගම්මන්පිල මහතාට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීමට ඇති අයිතිය 

மாண் மிகு உதய கம்மன்பில 
பாரா மன்றத் க்குச் ச கமளிப்பதற்குள்ள 

உாிைம 
RIGHT OF HON. UDAYA GAMMANPILA TO 

ATTEND PARLIAMENT 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම පළමුෙකොටම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ස්ථාවර නිෙයෝග 17. (1) යටෙත් 
හදිසි ෙපොදු වැදගත්කමක් ඇති කරුණක් ෙලස ෙමම කරුණ 
ඉදිරිපත් කරන්නට අවසර ලබාදීම සම්බන්ධව. ගරු 
අගාමාත තුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් සිටිනවා. අෙප් 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා 22ක්- [බාධා කිරීමක්] 
අවසරය දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] අවසරය දුන්නා. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා දැන් ඉන්ෙන් රිමාන්ඩ් 

  භාරෙය්.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා, ඉඳ ගන්න. Why are 

you trying to disturb me?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, I am not trying to disturb you. ඒක අ           ධිකර   ණය 

ඉදිරිෙය් තිෙබන කටයුත්තක්. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
 (The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You were present at the Party Leaders' Meeting when 

I was given permission to raise this.  

1087 1088 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, but the Hon. Member - 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
So, why are you now trying to do something else in 

the House? The Leader of the House should not behave 
like this.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I have only allowed him to read it out. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අද පැවති පක්ෂ නායක 

රැස්වීෙම්දී ඔය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව පක්ෂ නායක 
රැස්වීෙම්දී එකඟතාවකට ආවා, එතුමාට එය කියවීමට අවස්ථාව 
ලබා දිය යුතුයි කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු සභානායකතුමා 
එක පාරටම නැඟිටලා ෙම්ක කියවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඇයි කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. එතුමාට ඒක කියැවීමට අවස්ථාව 
ලබා දිය යුතුයි.[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Twenty Hon. Members must stand up in support of it; 

මන්තීවරු විස්සක් නැඟිටින්න ඕනෑ. ඒක වුෙණ් නැහැ. ඒකයි මම 
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒකයි මම කිව්ෙව්. ඔබතුමාට ෙත්රුෙණ් 
නැහැ. ඉස්සරෙවලා මන්තීවරු විස්සක් නැඟිටින්න ඕනෑ.  
 

 [ෙමම අවස්  ථාෙව්දී මන්තීවරු පිරිසක් සිය අසුන්වලින් නැඟී 
සිටියහ.] 

 [இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்களில் சிலர் எ ந்  
நின்றனர்.] 

[At this stage, some Hon. Members rose from their seats.] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් හරි; now, it is okay. - [Interruption.] 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன அவர்கேள! ஏற்ெகனேவ 

எ க்கப்பட்ட வின் பிரகாரம், நீங்கள் ெகாண் வந்த 
விடயத்ைத வாசிக்கலாம். ஆனால், Adjournment Motion க்கு 
அ மதியில்ைல. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීවරු විස්සක් නැඟිටින්ෙන් නැතිව ඔබතුමාට ඒක 

කියවන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] Okay, you can read it out now. -
[Interruption.] 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, if I may refer 

to Standing Order No. 17.(1), it states, I quote:  
 
"(1) A Motion for the adjournment of Parliament shall not be made 

until Public Business has been entered upon (except by a Minister of the 
Cabinet) unless a member rises in his place at the end of questions and 
asks leave to move the adjournment of Parliament, for the purpose of 
discussing a definite matter of urgent public importance and state the 
matter.  

  
(2) Such a Motion by a member shall not be made unless- 
 (a)  written notice of such motion is given to Mr. Speaker 

before the commencement of the sitting on the day on 
which the motion is proposed to be made and his consent 
obtained; and....."  

 
Which I have done by submitting it to you.  

Then, it goes on to state, I quote: 

 "(b) the member obtains the leave of Parliament; or  

 (c) the leave of Parliament not having been given, not fewer 
than twenty members rise in their places to support him:" 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, 20 Hon. Members. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
So, Sir, 20 Hon. Members have risen to support me. -

[Interruption.]  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sit down! You all have done enough damage to the 

Hon. Members of Parliament. It is not about one 
particular Member we are raising this. It is on behalf of 
all Hon. Members of Parliament that I have stood up 
today.  

 Hon. Deputy Chairman of Committees gave me 
permission. Standing Order 17. (2)(c), further states, I 
quote:   

“Provided where Mr. Speaker has refused his consent or is of 
opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he 
may allow the member raising the question to read the notice of the 
motion and thereafter Mr. Speaker shall state the reason for refusing 
consent or holding the motion as being not in order. " 
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It states "thereafter Mr. Speaker shall state the reason". 
So, let me first read it.     

ගරු සභානායකතුමාත් ෙබොෙහොම හදිසි ෙවනවා. ෙම් ස්ථාවර 
නිෙයෝග කියවලා අවෙබෝධ කර ගන්නවා නම් හදිසි වන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා මම ෙමය කියවන්නම්. එයට සවන් ෙදන්න. 

"පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී උදය ගම්මන්පිල මහතා හදිසිෙය්ම, එනම් 2016 ජුනි 
මස 18වැනි ෙසනසුරාදා දින උදෑසනදීම තම නිවෙසේදී ෙපොලීසිය 
අත්අඩංගුවට ෙගන පැය ගණනාවකට පසු ෙකොටුව ම ෙහස්තාත් ෙවත 
ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා නීතිඥවරෙයකි. පිවිතුරු ෙහළ උරුමය 
පක්ෂෙය් නායකතුමාද වන්ෙන්ය. පාර්ලි ෙම්න්තුෙව්ත් රට පුරාත් 
කියාකාරීව ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් පධාන ෙකොටස්කරුෙවක් ෙලස 
ජනතාවෙග් ෙපොදු කටයුතු සඳහා ඉදිරිපත් වී කටයුතු කරයි.  

ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පජාතන්තවාදී පිළිෙවත් හා සම්පදායන් 
ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් හා ඒවා කඩ කිරීමට එෙරහිව පසු 
ගිය මාර්තු මාසය අවසානෙය්දී ශී ලංකා ෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව සාමාජිකත්වය 
දරන ජාත න්තර පාර්ලිෙම්න්තු සංගමයට (IPU)හි ජිනීවා නුවර මහා 
ෙල්කම් මූලස්ථානයට ගිය ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්තී කණ්ඩායෙම් 
නායකත්වය දරමින් කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ ය.   
 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Are you also going to Geneva? Very good. 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Hear! Hear!! - [Interruption.] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Leader of the Opposition, we are going to a 

different office, not to the office that you go to; it is a 
different office in Geneva. 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Why are you going to Geneva? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We both get down at the same airport. That is correct, 

but only at the airport.  
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Like the Hon. Udaya Gammanpila, the Hon. Mahinda 

Rajapaksa also went to Geneva a long time ago. - 
[Interruption.] 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
No problem.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
"වසර 19කට පමණ කලින් සිදු වූ බවට ෙචෝදනා කරමින් 2016 ජුනි 18 
ෙසනසුරාදා ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු 
වශෙයන් ගරු කථානායකතුමාෙග් අවසරයක් ලබා ගැනීමට ඇති කියා 
මාර්ගයද හරියාකාරව සිදු වී ෙනොමැති වීම ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෑම 
මන්තීවරයකුෙග්ම පජාතන්තවාදී කියා දාමයට, අයිතියට තර්ජනයක් මතු 
වී ඇත.  

ඒ වාෙග්ම 2016 ජූනි 17වන දින ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත උදය ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සම කැඳවා ඒ 
ගැන කරුණු තර්ක කිරීමට 2016 ජූනි 23වන දිනට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ මන්තීතුමාෙග් පාර්ශ්වෙය් නීතිඥවරුන් 
එකඟතාවකටද පැමිණ තිබියදී, ගරු මන්තීතුමාව ෙපොලීසිය විසින් අත් 
අඩංගුවට ගැනීම ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන් දඩයම්  කිරීම සහ  යුක්තියට 
සාධාරණයට පයින් ගැසීෙම් කියාමාර්ගය බරපතළ සහ භයානක 
තත්ත්වයක් ෙපොදුෙව් ඇතිවී තිෙබ්."  

[බාධා කිරීම්]  

"එෙලසම ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා 2016 ජූනි 18වන ෙසනසුරාදා 
ෙපොලීසිය මඟින් අත් අඩංගුවට ෙගන ෙකොටුව මෙහේස්තාත් විසින් 2016 
ජූලි 01 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට (රිමාන්ඩ්) නියම කර වැලිකඩ 
බන්ධනාගාරෙය් රඳවා තිබුණද, ගරු මන්තීතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ  
කටයුතු කිරීමට ඇති අයිතිය  ලබා ෙනොදී  සිටීමට ෙනොහැකි බව පිළිෙගන 
කටයුතු කිරීමද  අවශ  ෙව්.  

ඉහත මතු කරන ලද ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සහ  පජාතන්තවාදී  
අයිතිවාසිකම්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග්ද අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය 
වන පරිදි, යුක්ති ධර්මයට ඇති ඉඩ කඩ  ලබා ෙනොදී  ෙද්ශපාලන ෛවරය 
මත කටයුතු කරන භයානක තත්ත්වය නැවැත්වීමට කටයුතු කිරීමට   
ඉහත සඳහන් වූ කරුණු අනුව ගරු අගාමාත තුමාෙගන් පිළිතුරු 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි. " 

Thank you. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා එළිෙය්  ඉන්නවා. [බාධා 

කිරීම්] එතුමා එළිෙය්  ඉන්නවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)  
The Hon.  Prime Minister to answer the Question.  

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතැන පශ්නයක්  මතු 

කර තිෙබනවා, ඒ ගරු මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  
ඉන්නවාය කියා; ෙම් ගරු සභාෙවන් එළිෙය් ඉන්නවාය කියා.  එම 
නිසා   ඒ ගරු මන්තීතුමා  ෙම් සභාෙවන් එළිෙය් ඉන්නවාද නැද්ද  
කියා අපිට කියන්න. [බාධා කිරීම්] එතුමා ෙමතැන ඉන්නවා නම්  
පශ්නයක් මතු කරන්න බැහැ ෙන්. එතුමා ෙමහි ඇවිල්ලා 
ඉන්නවාද?  

 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් මිත ගරු 

මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමග යවා තිෙබනවා. මා 
ෙවනුෙවන් පිළිතුරු ෙදන්න  ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා ඇමතිතුමාට 
භාර ෙදනවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමා  

අසත  පකාශයක් කළා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] එළිෙය් ඉන්න 
මන්තීතුෙමක් ගැන, ඒ මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ 
කියලා  අසත  පකාශයක් කළා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] හැමදාම සත්තු 
වාෙග් කෑ ගැසුවාට - [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් සත්තු වාෙග් කෑ ගහන 
අයට අමතක ෙවලා තිෙබනවා - [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! - [Uproar.] 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
අතීතෙය් අපි හිර කරලා අපට කිසිම සාධාරණයක් කරන්ෙන් 

නැතිව, මාස අටක් රිමාන්ඩ් එෙක් තියාෙගන ඉඳලා නඩු අහන්ෙන් 
නැතිව - [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

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

ெகளரவ உ ப்பினர் ேகட் க்ெகாண்டப   இந்த 
விடயத்தின்மீ  ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணக்கு அ மதி வழங்க 

யா .  காரணம், நீதிமன்றத்திேல இந்தப் பிரச்சிைன 
இ க்கின்ற .   

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මාස අටක් රිමාන්ඩ් එෙක් තියාෙගන හිටි හැටි ෙම් සත්තු 

වා ෙග් කෑ ගහන මන්තීවරුන්ට අමතක ෙවලා තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] අපි ඔය වාෙග් ෙබොරු වැඩ කෙළේ නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇවිල්ලා හැංගිලා ඉඳ ෙගන - [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් ගරු සභාෙව් 
එක්ෙකෙනක් කථා කරලා කියනවා, එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව් නැහැ කියලා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! -[Uproar.] 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 

නායකයා, ෙම් කල්ලිෙය් නායකයා ඒ කාලෙය් අපට සැලකුෙව් 
මන්තීවරුන්ට වාෙග් ෙනොෙවයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

අෙපන් පළි ගත්තා. නීතිය  අතට ගත්තා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] සත්තු 
වාෙග් දැන් කෑ ගැහුවාට ඒෙගොල්ලන්ෙග් නායකයා වැඩ කෙළේ 
දාමරිකෙයක් වාෙග්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] කිසිම නීතියක් නැතිව,  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු ෙනොකර වැඩ කරපු හැටි ෙම් ෙගොල්ලන්ට 
අමතක ෙවලා තිෙබනවා.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] මම ඒ ගැන  මතක් කර 
ෙදන්නට කැමැතියි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] සත්තු වාෙග් කෑ ගැහුවාට 

යථාර්ථය හංගන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] සත ය යටපත් කරන්න 
බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much, Hon. Sarath Fonseka. -

[Uproar.] I have already given the Order. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
අතීතෙය් වුණු ෙද්වල් මතක තියාගන්න. තව කෑගැහුවත්, 

සත්තු වාෙග් හැසිරුණාට අතීතය අමතක කරන්න බැහැ. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! - [Uproar.] Hon. Members, please, sit 

down! - [Uproar.] இந்த விடயம் நீதிமன்றத்தில் 
இ க்கின்றப யினால் Adjournment Motion ெகாண் 

வ வதற்கு அ மதி வழங்கப்படமாட்டா . [Uproar.] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පිම්පියා 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කරුණාකරලා ඒ වචනය ඉල්ලා අස්කර ගන්න. [ෙඝෝෂා 

කිරීම්] කරුණාකර ඉල්ලා අස් කර ගන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
කරුණාකරලා ඒ වචනය ඉල්ලා අස්කර ගන්න කියන්න. [බාධා 
කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙමෙහම වචන පාවිච්චි කරන එක වැරැදියි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please, වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මම දන්ෙන් නැහැ, ෙකොෙහන්ද ෙම් අය ෙගනාෙව් කියලා. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමා එය අනුමත කරනවාද නැද්ද? 
කරුණාකරලා ඒ වචනය ඉල්ලා අස්කර ගන්න කියන්න. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dinesh Gunawardena, what is the point of 

Order? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I  got permission from you, the Chair, to raise a 

Question under Standing Order No. 17(1) and it was 
addressed to the Hon. Prime Minister. There is only one 
Prime Minister in this country.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
We did not know that there are two.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
There is no other Prime Minister other than the Hon. 

Ranil Wickremesinghe. Some may try to get visa to 
America and fail, but that is not our problem. - 
[Interruption.]Our problem is Hon. Udaya Prabhath 
Gammanpila being taken into custody on political 
grounds and the Hon. Prime Minster should answer that 
Question. It is up to the Government to answer that. - 
[Interruption.] 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ෙමෝඩයා. 

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

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,-[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! - [Interruption.] Please be silent! - 

[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඉතින්, මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Dinesh Gunawardena, please control your Hon. 

Members. - [Interruption.] Hon. Dinesh Gunawardena, 
please control your Hon. Members. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා මෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. මම ෙමම ගරු සභාවට ගරු 
කරන නිසා සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 
මට කැස්ස තිබුණ නිසා, මට අයිතියක් තිබුණා පිළිතුරු ෙදන්න 
ෙවන ඇමතිවරයකුට එය  භාරෙදන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Sir, have you given your Order? - [Interruption.] 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, I have already given the Order. - [Interruption.] 

Hon. Dinesh Gunawardena, -  [Uproar.] 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කුලියට කහින්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, the Hon. Prime Minister mentioned that he is 

having a cough and that he is unable to answer. Is the 
Government dead today? - [Interruption.] Is the 
Government going to be dead when the Hon. Prime 
Minister has a cough? The Hon. Prime Minister is in the 
House. It is the duty of the Hon. Prime Minister to answer 
this Question or to read the Answer. - [Interruption.]You 
cannot run away. - [Interruption.] You cannot run away 
by saying, "I have a cough". - [Interruption.] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට අසනීප වුණත් මම 

සභාවට ආවා. සනීප ෙවලා ඉන්න ගරු උදය ගම්මන්පිල 
මන්තීතුමාට සභාව ඇතුළට එන්නය කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Again, I will give my Order. இந்த விடயம் 

நீதிமன்றத்தி ப்பதனால் ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணக்கான 
அ மதிைய வழங்க யா  என்பைதக் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (සංෙශෝධන)  
පනත් ෙකටුම්පත 

குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்ேகாைவ 
(தி த்தம்) சட்ட லம் 

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL 

"1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය පනත සංෙශෝධනය 
කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්  අධිකරණ හා  බුද්ධශාසන අමාත තුමා 

ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසිනි. 
2016 ජූලි මස 05 වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 

ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

நீதி மற் ம் த்தசாசன அைமச்சாின் சார்பாக மாண் மிகு கயந்த  
க ணாதிலக்க அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ைல 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட 
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of 
the Minister of Justice and Buddhasasana;  

to be read a Second time upon Tuesday, 05th July, 2016 
and to be printed; and to be referred to the relevant Sectoral 
Oversight Committee. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, Notice of Motions and Orders of the Day. Hon.  

S.B. Nawinne to move Item No. 1.  
 

 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන) 

පනත් ෙකටුම්පත 
ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் (தி த்தம்) 

சட்ட லம் 
REGISTRATION OF PERSONS (AMENDMENT) BILL  

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

 
[අ.භා. 2.16] 
 

ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා (අභ න්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෛජවමිතික ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් පුද්ගල දත්ත පද්ධතියක්, පුද්ගලයන් පිළිබඳ ජාතික නාම 
ෙල්ඛනයක් ෙලස විද ත් මධ  දත්ත ගබඩාව ෙලස ස්ථාපිත කර 

ජාත න්තර පමිතියකින් යුක්ත විශ්වසනීය විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම හා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සපයන ෙසේවාව  වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා 
ගුණාත්මකව ජනතාවට ලබා දීම සඳහා 1968 අංක 32 දරන 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනතට සිදු කරන සංෙශෝධන ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා අද දින ඉදිරිපත් කරනු 
ලබනවා. 

මා ෙමන්ම ඔබ සියලුෙදනාම දන්නා පරිදි 1968 අංක 32 දරන 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත 1971 අෙපේල් 05වන දින සිට 
කියාත්මක කිරීම සඳහා 1971 ඔක්ෙතෝබර් 01 දින පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත කරනු ලැබුවා. මීට 
වසර 44කට ෙපරාතුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කර, එම තැනැත්තන් 
හඳුනා ගැනීම සඳහා 1971දී පනවන ලද පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් නිෙයෝග අනුව 1972 සිට එදා තිබුණ ඉහළම තාක්ෂණය 
ෙයොදා ගනිමින්, මිනිස් ශමය පමණක් භාවිත කර ආරක්ෂිත 
කඩදාසි සහිත කාඩ්පතක පුද්ගල ෙතොරතුරු අතින් ලියා, එම 
කාඩ්පත ආස්තරණය කර අතින් කියාත්මක කරනු ලැබූ 
යන්තයකින් කපා සකස් කර, හැඳුනුම්පත නිකුත් කරනු ලැබුවා. 
ෙමම යන්ත 1972 වර්ෂෙය්දී මිලදී ගනු ලැබූ ඒවා. එෙසේම ඒ 
ආරක්ෂිත කාඩ්පත ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 1972 සිට අද දක්වා 
සපයනු ලබන්ෙන් එකම ආයතනයක්. අවුරුදු 44කට අධික 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙමම යන්තවල හා කාඩ්පත්වල ෙවනසක් සිදු වී 
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ආස්තරණ යන්ත හා කපන යන්ත සපයන 
සමාගම් පවා ෙම් වන විට ඇත්ෙත් නැහැ. මුලින්ම කඵ - සුදු 
ඡායාරූපයක් අලවා, අත් අකුරින් ලියා, සිංහල ජනතාව සඳහා 
සිංහල භාෂාෙවන්ද, දමිළ හා මුස්ලිම් ජනතාව සඳහා සිංහල හා 
ෙදමළ යන භාෂා ෙදෙකන්මද හැඳුනුම්පත නිකුත් කරනු ලැබුවා. 
ෙමහි එකම ෙවනස වන්ෙන් 2005 වර්ෂෙය්දී පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝග සංෙශෝධනය කරමින් කඵ - සුදු 
ඡායාරූපය ෙවනුවට වර්ණ ඡායා රූපයක් ෙයදීම පමණයි. පුද්ගල 
ෙතොරතුරු සටහන් කිරීම සඳහා ෙපොත්පත් පමණක් භාවිත කළ 
අතර, හැඳුනුම්පත් අංකය එවකට පරිගණක තාක්ෂණය හිමිව තිබූ 
ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සකස් කර ෙදනු ලැබුවා. ෙමම 
හැඳුනුම්පත් අංකය පුද්ගලයාට ආෙව්ණික වූ අංකයක් වූ බැවින්, 
එම පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමට එම අංකය ඉතා වැදගත් වුණා. 

ෙමම හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම් කියාවලිෙය්දී ෙපොත්පත් 
භාවිත කළ අතර, ඒවා ලියනු ලැබුෙව් මිනිස් ශමය භාවිත 
කිරීෙමන් පමණයි. ෙම් වන විට ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
හැඳුනුම්පත් අතින් ලියා නිකුත් කර ඇති සංඛ ාව මිලියන 20කට 
අධිකයි. ෙම් සියල්ල සටහන් වී ඇත්ෙත් හැඳුනුම්පත් අංක නිකුත් 
කළ ෙපොත් 1,500ක පමාණයකයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම පැරණි කමෙව්දය 
තුළ ජනතාව, ෙදපාර්ත ෙම්න්තු සහ අෙනකුත් ෙසේවා සපයන 
ආයතන විවිධ අපහසුතාවන්ට පසු ගිය අවුරුදු 40ක කාලය තුළ 
ලක්වී තිබුණා. ෙමම පැරණි කමෙව්දය තුළ තිබූ අඩු පාඩු, 
දුර්වලතා 2016 ෙපබරවාරි 10වැනි දින ෙමම ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝග 
සංෙශෝධනය සඳහා අනුමැතිය ගන්නා අවස්ථාෙව්දී මා විසින් 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබූවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2014 ෙපබරවාරි 28 
වන දින සිට පරිගණකගත කමෙව්දයට අනුව හැඳුනුම්පත මුදණය 
කර නිකුත් කරනු ලැබූවත්, පුද්ගලයකු නිශ්චිතව නිවැරදිව හඳුනා 
ගැනීමට අවශ  නවීන තාක්ෂණ කමෙව්දයක් වන ෛජවමිතික 
දත්ත  එය තුළ අන්තර්ගත වී තිබුෙණ් නැහැ. එෙසේම ශී ලාංකික 
පුරවැසියන්ෙග් දත්ත ඇතුළත් නිවැරදි වූ මධ  දත්ත ගබඩාවක් 
පවත්වාෙගන යෑමට එහි ෙතොරතුරු පමාණවත් වූෙය් නැහැ. 
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එම නිසා 1968 පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනතට සුවිෙශේෂී 
කාරණා කිහිපයක් ඇතුළත් කර පනත සංෙශෝධනය කර අනුමැතිය 
සඳහා අද දින ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර එම දුර්වලතා හා 
අඩු පාඩු ද මඟහරවමින් විද ත් මධ  දත්ත ගබඩාවක් ස්ථාපිත කර, 
විශ්වසනීය විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් ඉතාම ෙකටි කාලයකින් 
ජනතාවට ලබාදීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  එහිදී පහත සඳහන් 
කරුණු ෙකෙරහි වැඩි අවධානය ෙයොමු කරනවා: 

ෙම් අනුව පධාන පඥප්තිෙය් සඳහන් ශී ලංකාෙව් පදිංචිව 
සිටින ලියාපදිංචියට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයන් ෙවනුවට                 
ශී ලංකාෙව් සෑම පුරවැසිෙයකුම ලියාපදිංචි කර එම පුද්ගල 
දත්ත විද ත් මධ  දත්ත ගබඩාවක් ස්ථාපිත කිරීෙමන් පසු 
සුදුසුකම්ලත් පුරවැසියන් සඳහා පමණක් ජාතික හැඳුනුම්පත් 
නිකුත් කිරීම; 

සාමාන  ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටින සිසුන්ට කල්ෙව්ලා 
ඇතිව ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි, 
වයස අවුරුදු 16 වූ හැඳුනුම්පත ලබා ගත යුතු වයස, අවුරුදු 
15 දක්වා සංෙශෝධනය කිරීම; 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යයන් 
විමධ ගත කර ජනතාවට වඩාත් පහසු ෙසේවාවක් බවට පත් 
කිරීමට පාෙද්ශීය කාර්යාල පිහිටුවීම; 

පවුල් ඒකකයක් ෙලස පුද්ගල ෙතොරතුරු රැස් කර පවුල් 
රුකක් ෙලස විද ත් දත්ත ගබඩාෙවහි තැන්පත් කර ඉතා 
පහසුෙවන් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට අවශ  
පහසුකම් සැලසීම; 

ලියාපදිංචි වී ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීෙම්දී පුද්ගලයන් 
නිශ්චිතව හඳුනා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ෙග් ෛජවමිතික දත්ත 
ෙලස ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීම; 

ශී ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය අවසන් වන තැනැත්තන්ෙග් 
හැඳුනුම්පත් ආපසු භාර ගැනීම හා ඒවා භාවිත කළ ෙනොහැකි 
ෙලස කමෙව්දයක් ස්ථාපිත කිරීම; 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත හා එහි ෙරගුලාසි කඩ 
කිරීම නිසා වන වැරදි සඳහා වූ දඬුවම් කාලානුරූපව ෙවනස් 
කිරීම තුළින් ශක්තිමත් ෛනතික රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම; හා 

අවුරුදු පහෙළොව හා ඊට වැඩි සියලුම ශී ලාංකික 
පුරවැසියන්ෙග් ජාත න්තර සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් 
පමිතියට අනුකූල ඡායාරූප හා ෛජවමිතික දත්ත ලබා ෙගන 
පුද්ගලයන් නිශ්චිතව හඳුනා ගත හැකි තාක්ෂණික කමෙව්දය 
හඳුන්වා දී එම අය හඳුනා ගැනීම සඳහා විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම. 

ෛනතික රාමුවක් තුළ පුද්ගල දත්ත රාජ  හා අෙනකුත් 
පිළිගත් ආයතන සමඟ ෙතොරතුරු හුවමාරු පද්ධතියක් කියාත්මක 
කිරීමට අවශ  ෛනතික රාමුව ෙමම සංෙශෝධන මගින් ලබා 
ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමමඟින් ජනතාවට 
ඉතා පහසුෙවන් හා කඩිනමින් ෙසේවාව ලබා ගැනීමට හැකි වන 
අතර, ව ාජ හැඳුනුම්පත් ෙයොදා ෙගන සිදු කරනු ලබන විවිධ වංචා, 
දූෂණ හා අකමිකතා සඳහා ඇති ඉඩකඩ නියාමනය කිරීමට හැකි 
ෙවනවා. එෙසේම ෙමමගින් ඉටු කරනු ලබන පහසුකම් සැලසීෙමන් 
ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීමටත්, රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය 
ෙව්ගවත් කිරීමටත් මහා ශක්තියක් වන බව මාෙග් විශ්වාසයයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම සංෙශෝධන පනත් 
ෙකටුම්පතට අනුමැතිය ලැබී ඊට අදාළ නිෙයෝග සකස් කර 
කියාත්මක කරන ෙතක් දැනට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම් 
පරිගණකගත කමෙව්දය නවීකරණය කරමින් ජාත න්තර සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් පමිතීන්ට අනුකූල වූ පුද්ගල ඡායාරූපය 
ෙයොදා ගනිමින් එම පමිතීන්ට සරිලන ආකාරයට නවීන 
තාක්ෂණයට අනුකූල වූ මුදණය කරන ලද ප්ලාස්ටික් කාඩ්පතක 
නව හැඳුනුම්පතක් සිංහල, ෙදමළ හා ඉංගීසි භාෂාවලින් ෙතොරතුරු 
ස ටහන් කර නිකුත් කිරීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් 
52 වගන්තියට අනුව විෂය භාර අමාත වරයා ෙලස මවිසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලද 2015 පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(සංෙශෝධන) නිෙයෝග සඳහා ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
2016 ෙපබරවාරි 10 වැනි දින ලැබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම නිෙයෝග 
සංෙශෝධනෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වූ ආකාරයට විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන ෙතක් දැනට පවතින ගැටලු අවම කිරීම 
සඳහා නව හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට අවශ  කටයුතු ෙම් 
වනවිට සිදු කරමින් පවතිනවා.  

එෙසේම විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම්දී, "එක් 
පුද්ගලෙයකුට එක හැඳුනුම්පතක්" යන පතිපත්තිය කියාත්මක 
කිරීම සඳහා පුද්ගල අනන තාව තහවුරු කර ගැනීම පිණිස 
උප්පැන්න සහතික වැනි ෙල්ඛන මත පමණක් පදනම්ව 
හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම් කමෙව්දය ෙවනුවට පුද්ගලයන්ෙග් 
ෛජවමිතික දත්ත ද පදනම් ෙකොටෙගන හැඳුනුම්පත් නිකුත් 
කිරීෙම් නවීන තාක්ෂණෙයන් යුතු ඉතා නිවැරදි කමෙව්දයක් 
අත වශ  බව ඔබ සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා ඇතැයි යන්න මා 
විශ්වාස කරනවා. එම නිසා පුද්ගල හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම්දී 
ෛජවමිතික දත්ත වශෙයන් ඇඟිලි සලකුණු ෙයොදා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙමමගින් කිසිදු අවස්ථාවක එකම 
පුද්ගලෙයකුට වලංගු හැඳුනුම්පත් ෙදකක් එකවර භාවිත කිරීමට 
හැකි වන්ෙන් නැහැ.  

තවද, අවුරුදු පහෙළොව හා ඊට වැඩි සියලු පුරවැසියන්ෙග් 
ජාත න්තර පමිතිෙයන් යුතු ඡායාරූප, ෛජවමිතික දත්ත ෙලස 
ඇඟිලි සලකුණුවලට අමතරව එම පුරවැසියන්ෙග් පවුෙල් 
සාමාජිකයන්ෙග් ෙතොරතුරු ද ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර 
තිෙබනවා. ෙම් සියලු කරුණු සඳහා 1968 අංක 32 දරන 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ( සංෙශෝධන) පනත නැවත වතාවක් 
සංෙශෝධනය කිරීම අත වශ  බව ඔබ සියලු ෙදනාම දන්නා 
කරුණක් බව මා අමුතුෙවන් පැහැදිලි කළ යුතු වන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසා 1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත හා 
ඒ සඳහා කර ඇති සංෙශෝධන නැවත වතාවක් සංෙශෝධනය කිරීම 
මඟින් විද ත් මධ  දත්ත ගබඩාවක් ස්ථාපිත කර විශව්ාසනීය 
විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට අවශ  නීතිමය 
පතිපාදන සැලසීමට ෙමම උත්තරීතර ගරු සභාෙව් අනුමැතිය ලබා 
ෙදන ෙමන් ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ජාතික පුද්ගල 
නාම ෙල්ඛනය, විද ත් මධ  දත්ත ගබඩාවක් ෙලස ස්ථාපිත කර 
විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම සඳහා දැනටමත් විද ත් 
ජාතික හැඳුනුම්පත් ව ාපෘතිය යටෙත් දිවයිෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාල 331හිම, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ශාඛා කාර්යාල 
ස්ථාපිත කර, ඒ සඳහා නිලධාරින් බඳවාෙගන, ඔවුන් පුහුණු කර 
තිෙබනවා.  

උතුරු හා නැ ෙඟනහිර පළාත් ෙදක සඳහා පළාත් කාර්යාල 
ෙදකක් දැනටමත් ස්ථාපිත කර තිෙබනවා. ෙදපාර්තෙම්න්තු 
ෙසේවාව පළාත් මට්ටෙමන් විමධ ගත කර, එම කාර්යාල 
පරිගණකගත කර අන්තර් ජාලය ඔස්ෙසේ ඉල්ලුම්පත ලබා ගනිමින් 
වඩාත් කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් ජනතාවට ලබා දීමට දැනටමත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කටයුතු කර තිෙබනවා. මා නැවතත් සිහිපත් කරන්ෙන් ෙමයයි. 
ෙම් රෙට් සියලු  පුරවැසියන්ට තම ෙසේවාවන් ඉතා කඩිනමින්, 
ගුණාත්මකව ලබා ගැනීම උෙදසා ඔවුන්ෙග් අනන තාව තහවුරු 
කරන විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීෙම් අධිකාරිත්වය 
පැවරී තිෙබන්ෙන් 1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් පනෙත් විධිවිධාන අනුව පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පමණයි. එම නිසා ෙම් වසර අවසාන වීමට 
ෙපර විද ත් මධ  දත්ත ගබඩාවක් ස්ථාපනය කර  විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම්පතක් ලබා දීමට ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ෙගෞරවනීය සියලු 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදනු ඇතැයි  මා උදක්ම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඔබතුමන්ලාට මා නැවතත් සිහිපත් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් සියලු 
පුරවැසියන්ෙග් විශ්වාසනීය පුද්ගල අනන තාව ජාතික 
හැඳුනුම්පත බවයි. අෙනකුත් ෙසේවාවන්  -ගමන් බලපත, රියැදුරු 
බලපත, බැංකු කටයුතු, විභාග කටයුතු ආදි ෙසේවාවන්- ලබා 
ගැනීෙම්දී පුද්ගල අනන තාව තහවුරු කරන ෛනතික ලියවිල්ල 
වන්ෙන්ද ජාතික හැඳුනුම්පතයි. ඒ සඳහා ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම 
ධනාත්මක සහෙයෝගය ලබා දීෙමන් සියලු පුරවැසියන්ට තම 
ෙසේවාවන් කාර්යක්ෂමව ලබා ගැනීමටත්, ජාතික ආරක්ෂාව 
තහවුරු කිරීමටත්, රෙට් සංවර්ධනය ෙව්ගවත් කිරීමටත් මනා 
පිටුවහලක් ෙවනවා. එම නිසා ජාතික හැඳුනුම්පත කාර්යක්ෂමව, 
ගුණාත්මකව, ජාත න්තර පමිතියකින් යුක්තව නිකුත් කිරීම 
ජාතික අවශ තාවක් බව ඔබ සියලු ෙදනාට මා නැවත නැවතත් 
සිහිපත් කරමින් ෙගෞරවනීය ඔබ සියලු ෙදනාෙග් ආශීර්වාදය ෙම් 
සඳහා ලබා ෙදනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 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) 
Thank you very much, Hon. Minister.  

The next speaker is the Hon. (Dr.) S. Sivamohan.  
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 
Lucky Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
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 லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 

[பி.ப. 2.28] 
 

ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் (தி த்தம்) சட்ட லம் ெதாடர்பான 
இன்ைறய விவாதத்தில் உைரயாற்றச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்த 
ைமக்காக த ல் உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

இலங்ைகயின் ஒவ்ெவா  ெபா மக ம் தன  பிறப்ைபப் 
பதி ெசய்தல் லம்தான் இலங்ைகப் பிரைஜயாக அைழக்கப் 
ப கின்றான். அதைன இவ்வரசு இந்த ஆட்கைளப் 
பதி ெசய்தல் தி த்தச் சட்ட லத்தி டாக ேம ம் 
உ திப்ப த்த ைனவ  சிறந்த ஒ  யற்சி. இ ப்பி ம், 
இந்நாட் ல் இன் ம் பிறப் ச் சான்றிதழ் அற்றவர்களாகப் 
பலர் இ க்கின்றார்கள். ெப ந்ெதாைகயானவர்களின் 
இறப் ச் சான்றிதழ்களின்றி உறவினர்கள் அல்லல்பட் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். காணாமல் ெசய்யப்பட்ேடாாின் 
பட் ய ல் உள்ளவர்கள் இறந் விட்டார்களா?  அல்ல  
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்களா? ேபான்ற ேகள்விக க்குப் 
பதி ன்றி உறவினர்கள் வா வதங்கிக்ெகாண் க் 
கின்றார்கள். இலங்ைகயில் நைடெபற்ற ெகா ய உள்நாட் ப் 
ேபார் இைவயைனத்திற்கும் காரணமாக அைமந்தெதனலாம். 
இதனால் பலர் அைடயாள அட்ைடகளின்றிக்கூட இன்  
வாழ்ந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 

வன்னிப் பிரேதசத்தில் நைடெபற்ற இ தி த்தத்தில் 
பற்பல பா காப்  வலயங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. அ ம் 
சர்வேதசத்தின் பங்களிப் டன் அறிவிக்கப்பட்டன.  ஆனால் 
உண்ைமயில் அைவ மக்க க்குப் பா காப்  வலயங்களாக 
இ க்கவில்ைல; ெகாைலக்களங்களாகேவ இ ந்தன. எ ம் 
அறியாத மக்கள் இரா வத்தின் ெபாறிக்கிடங்குகளில் 
சிக்கியவர்களாகச் ெசய்வதறியா  தவித்தனர். இ தியில் 
ெகாத் க்ெகாத்தாகக் ெகால்லப்பட்டனர். த ல் 
உைடயார்கட் , சுதந்திர ரம் ஆகிய பிரேதசங்க ம் பின்னர் 
வள்ளி னம், ெபாக்கைண, மாத்தளன், ள்ளிவாய்க்கால் 
ஆகிய பிரேதசங்க ம் பா காப்  வலயங்களாக மாறிமாறி 
அறிவிக்கப்பட்டன. இைவ அைனத்ைத ம் அறிவித்த அரசு 
மக்கைளப் பா காக்கவில்ைல; சர்வேதச ம் மக்கைளக் காக்க 
வரவில்ைல. அறிவிப் களாக வந்த பா காப்  வலயங்கள் 
திட்டமிடப்பட்ட ெகாைலக்களங்களாக மாற்றம் ெபற்றன. 
எனேவ, சிக்குண்ட மக்கள் உயிைர மட் மாவ  பா காக்கும் 

யற்சியில் கிைடத்தைத எ த் க்ெகாண்  ஓ யவர்கள், 
தங்கள் உைடைமகைள இழந்தனர்; தங்கள  அைடயாள 
அட்ைடகைள இழந்தனர். அ மட் மல்ல, தி மணச் 
சான்றிதழ்கள், பிறப் ச் சான்றிதழ்கள், ஆதன உாிைமப் 
பத்திரங்கள் என அைனத்ைத ம் இழந்தனர். ல்ைல மாவட்ட 
அரச அதிபர் பணிமைனயி ந்த சகல ஆவணங்க ம் எாிந்  
நாசமாகிப்ேபாயின. இன்  தி மண அத்தாட்சிப் 
பத்திரமின்றிக்கூட பலர் தவித் வ கின்றார்கள். 
அைனத்ைத ம் ெதாைலத்த மக்க க்கு உங்கள் சட்டங்கள் 
எப்ப  விேமாசனம் ெகா க்கப்ேபாகின்றன என்பைதப் 
ெபா த்தி ந் தான் பார்க்கேவண் ம்.    

ேம ம், பிறப் ச் சான்றிதழ் அற்றவர்கள் அைடயாள 
அட்ைட ெபற யாெதன்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம்.  

ள்ளிவாய்க்கா ல் ஓர் அம்மா பிள்ைளையப் ெபற் விட்  
'ெஷல்' அ பட்  இறந் ேபாகிறாள். பல மாதங்கள் 
ெசட் குளம் வைத காமி ந்  உயிர்மீண்ட அந்தக் 
குழந்ைதக்குாிய பதிைவ யார் ெசய்வ ?  அம்மா இல்ைல! 
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[ගරු එස්.බී. නාවින්න  මහතා] 
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அப்பா இல்ைல! பிறந்தைத உ திப்ப த்த டாக்டர் இல்ைல.  
ெவட்டெவளியில் பிறந்த அந்தக் குழந்ைதக்குச் சாட்சி 
ெசால்லக் கிராம ேசைவயாளர் இல்ைல, பிரேதச ெசயலாளர் 
இல்ைல. இ தியில் காலங்கடந்த பிறப் ப் பதி ம் 
சாத்தியமில்லா  ேபான . எப்ப  அந்தப் பிள்ைளக்கு 
அைடயாள அட்ைட ெகா க்கப்ேபாகிறீர்கள்? உங்கள் 
சட்டங்கள் அதற்கு இடங் ெகா க்குமா என்ப  எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல. சட்டங்கள் இ ந் ம் இ த்த ப் ச் ெசய்  
மக்கைளக் கைலத் வி ம் அரச அதிபர் பணிமைனகள் மற் ம் 
உதவி அரச அதிபர் பணிமைனகளின் நிர்வாகிக ைடய 
அசமந்தப் ேபாக்கு நாேட அறிந்த .  எனேவ, எப்ப  உங்கள் 
சட்டங்கள் மக்க க்கு உதவி ெசய் ம்?   

இன் ெமா  சம்பவத்ைதக் கூ கின்ேறன். 
ள்ளிவாய்க்கா ல் இன் ேமார் அம்மா ஒட் ெமாத்தக் 

கு ம்பத்ைத ம் ஒ  குண்  ச்சில் பறிெகா த் க் 
கத கிறார்; பிதற் கிறார். இ தியில் மனேநாயாளியாகிக் 
காணாமல்ேபாகிறார்.  அவர  ஐந்  வய ப் ெபண் குழந்ைத 
மட் ம் உயிர் தப் கிற . ஆதர  வழங்குேவார், குழந்ைதகள் 
காப்பகத்தில் அந்தக் குழந்ைதையச் ேசர்த்  
வளர்க்கின்றார்கள். இன்  அந்தப் ெபண் குழந்ைத 11 வயைத 
அைடந் ம் அவ க்குப் பிறப் ச் சான்றிதழ் இல்ைல! அந்தப் 
பிள்ைளக்கு எப்ப  அைடயாள அட்ைட ெகா க்கப் 
ேபாகின்றீர்கள்? நீங்கள் ேகட்கும் ஆவணங்கள் எ ம் 
இல்ைலேய!  என்ன ெசய் ம், அந்த அபைலப் ெபண்பிள்ைள? 
அப்ெபண் வளர்ந்  தி மணம் த்தால், அவ க்குத் 
தி மணச் சான்றிதழ் ெகா க்க உங்க ைடய சட்டத்தில் இடம் 
உள்ளதா? அந்தப் ெபண் க்கு பிள்ைள பிறந்தால், அதற்குப் 
பதி ச் சான்றிதழ் ெகா க்க மா?  

ேம ம் ெசால்லலாம். அதாவ , காணாமல்ேபானவர்கள் 
எல்லாம் தாமாகேவ காணாமல் ேபாகவில்ைல. அவர்கள் 
சட்டத் க்குப் றம்பாக இலங்ைக அரசின் பா காப் ப் 
பைடயினரா ம் லனாய் ப் பிாிவினரா ம் கடத்தப் 
பட்டபின், காணாமல் ெசய்யப்பட்டனர். ஆதாரங்க டன் 
அவர்கள  கு ம்பத்தினர் தவிக்கிறார்கள். அந்த ெவள்ைள 
'வான்' தமிழைர மட் ம் கடத்தவில்ைல; சிங்கள மக்கைள ம் 
கடத்திய ; ஸ் ம் மக்கைள ம் கடத்திய . 
ஜனநாயகவாதிகைள ம் கடத்திய ; ஊடகவியலாளர் 
கைள ம் கடத்திய . அரைசப் ெபா ப்ெப த்தவர்கள் 
அரசியல் யாப் க்கு ரணாக - சட்டத் க்குப் றம்பாக ஏன் 
ெசயற்பட்டார்கள்? இன்  ஐ.நா சைபக்கு உண்ைமையச் 
ெசால்லேவண் யவர்கள் இந்த அரசினர்; ெசய்த குற்றத் க்குப் 
பிராயச்சித்தம் ேதடேவண் யவர்கள் இந்த அரசினர்; 
குற்றவாளிகைளத் தண் க்கேவண் யவர்கள் இந்த அரசினர். 
அைதவி த் , அைனத்ைத ம் மைறத்  
குற்றவாளிகைளக் காப்பாற்றி, நீதிையக் குழிேதாண் ப் 

ைதக்க ைனகிறார்கள்.  

'நல்லாட்சி அரசு' என்ற ேபார்ைவையப் ேபார்த்திய 
உங்கைளத் தமிழ், ஸ் ம் மக்கள் நம்பினர். அதனால்தான், 

ற் க்கு எண்ப தம் வாக்களித் , உங்கைள அரசில் 
அமர்த்தினர். அ  நீங்கள் நீதி தவ வதற்காக அல்ல என்பைத 
மனதில் நி த்திச் ெசயற்ப ங்கள்! எனேவ, விதிவிலக்குக ள் 
சிக்கி ள்ள இலங்ைகயின் பிரைஜகள் ஒவ்ெவா வ ம் 
பிறப் ச் சான்றிதைழப் ெபற் க்ெகாள்ள, அைடயாள 
அட்ைடையப் ெபற் க்ெகாள்ள, இறப் ச் சான்றிதைழப் 
ெபற் க்ெகாள்ள, ெசாத்  ஆவணங்கைள இலகுவாகப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ஏற்றவாறான திய சட்ட லங்கைளக் 
ெகாண் வ வ  பற்றிச் சிந்திக்கின்ற காலம் வந் விட்ட .  

இதற்கு இன் ேமார் உதாரணம் ெசால்ல ம். ஒ  
ெபண் சி வயதில் அதாவ , 14 வயதில் கர்ப்பமைடகிறாள். 
அதற்குக் காரணமானவன் தைலமைறவாகின்றான். காலம் 
ெசன்ற பதிைவ ேமற்ெகாள்ள - பிறப் ப் பதிைவ ேமற்ெகாள்ள 
- தகப்பைனக் கூட் க்ெகாண்  வா என்கிற  உங்க ைடய 
சட்டம். தைலமைறவானவைன எப்ப க் கூட் க்ெகாண்  
வ வ ? பிள்ைளக்குப் பிறப் ச் சான்றிதைழப் 
ெபற் க்ெகாள்ள தகப்பனின் ெபயர் ேபாடப்பட ேவண் ம். 
எப்ப  அந்தப் பிள்ைள அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபற் க்ெகாள் ம்? எனேவ, இைவ அைனத்ைத ம் நீங்கள் 
ேமலதிகமாகச் சிந்திக்கேவண் யவர்களாக இ க்கின்றீர்கள் 
என்பைத இந்த இடத்தில் குறிப்பிட் , என  உைரைய 

த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்!   
 

[අ.භා. 2.35] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1950-1960 දශකෙය්දී                    

ශී ලංකාෙව් පුරවැසි හැඳුනුම්පත ගැනීම අවශ තාවක් ෙලස ෙම් 
ර ට හඳුනා ගත්තා. ශී ලංකාවට පැමිෙණන අනවසර 
සංකමණිකයන් ෙවන් ෙකොට හඳුනා ගැනීමට තමයි පුද්ගල 
හැඳුනුම්පත අවශ  ෙවලා තිබුෙණ්. එදා ඉන්දියානු ජාතිකයන්, චීන 
ජාතිකයන්, බර්ගර් ජාතිකයන්, මැෙල්සියානු ජාතිකයන් ෙම් රටට 
ආවා. ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල් සමඟ බැලුවාම එදා ෙම් රට 
දියුණු රටක් බවට පත්ෙවලා තිබුණු නිසා තමයි ඒ අය ආෙව්. 
නමුත් අපි දන්නවා, වර්තමානය ෙවන ෙකොට ෙමවැනි 
සංකමණිකයන් යන්ෙන් ඕස්ෙට්ලියාව වාෙග් රටවලට බව. 
ලංකාෙව් ඉන්න අය ඕස්ෙට්ලියාවට යනවා, නැත්නම් කැනඩාවට 
යනවා. එවැනි වාතාවරණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහොම 
වුණත් එවැනි පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමට තමයි 1968 අංක 32 
දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත ආරම්භ කෙළේ. නමුත් 
1972 සැප්තැම්බර් 14වැනි දින තමයි ඒක කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් වුෙණ්. ඒ කියන්ෙන් වසර 4කට පසුවයි. එදා තමයි 
ඉස්ෙසල්ලාම අවුරුදු 16කට වැඩි පුද්ගලෙයක්ව ලියා පදිංචි කෙළේ. 

අද තිෙබන පශ්නය ඊට වඩා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස්. මූල  
වංචා, මූල  දූෂණ, ඒ වාෙග්ම මහජන මුදල් මං ෙකොල්ලකෑම් 
වාෙග් පශ්න තමයි අද ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
වර්තමානෙය් වැඩිම ජීවිත හානි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් හදිසි 
අනතුරු නිසයි. ඒවා වළක්වන්න නම් අලුත් කමෙව්දයක් අවශ  
ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි යහපාලන රජය FCID එක, එෙහම 
නැත්නම් ෙපොලිස් මූල  අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ස්ථාපිත කෙළේ. අපට 
ෙමවැනි කියා මාර්ග ගන්න ෙවනවා. මහජන මුදල් ගසාකෑෙමන් 
සිදු වන විපාක සියල්ල දුප්පත් අයෙග් කරපිට තමයි පැටෙවන්ෙන්. 
බදු  වැඩි කරලා දුප්පත් අයට තමයි ඒක එකතු කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා බලවත් අයෙග් ෙම් මුදල් මං ෙකොල්ල කෑම් නවත්වන්න 
කමෙව්දයක් අවශ  ෙවනවා. පසු ගිය දවස්වල සිදු වුණු ෙද්වල් අපි 
දන්නවා. 

පසු ගිය දවස්වල පුවත් පතක වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, 
"ශිරන්තිෙග් සිරිලිය සවිය ගිණුම සැකයට" කියලා. ඒෙක් ෙමෙහම 
සඳහන් ෙවනවා. මහජන බැංකුව, සුදුවැල්ල ශාඛාෙව් ගිණුමක් 
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. තංගල්ෙල් කාල්ටන් බංගලාව ලිපිනය 
තිෙබන සිරිලිය සවිය ගිණුම ආරම්භ කරන්න පවරලා තිෙබන්ෙන් 
එස්. රාජපක්ෂ. කාල්ටන් බංගලාෙව් එස්. රාජපක්ෂ ෙම් ගිණුම 
අරින්න හැඳුනුම් පත් අංකය විධියට සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන් 
222222222v. බැලුවාම එෙහම හැඳුනුම් පත් අංකයක් නැහැ. 
ශිරන්තිෙග් සිරිලිය සවිය ගිණුම ආරම්භ කරන්න ෙබොරු හැඳුනුම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පතක් තමයි ඉදිරිපත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ඒ.එම්.ෙජ්.ඒ. කුමාරි; ලිපිනය තංගල්ෙල් කාල්ටන් බංගලාව. 
හැඳුනුම්පත් අංකය විධියට තිෙබන්ෙන් 111111111v. ෙමෙහම 
තමයි එදා මූල  වංචා සිද්ධ වුෙණ්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එදා 
සිදුවුණු ෙද්වල් තව තිෙබනවා. 

"විමල්ෙග් ජාතික හැඳුනුම් පත රහස් ෙපොලිස් පරීක්ෂණයට. 
ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් නායක, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී විමල් 
වීරවංශ මහතා උපන් දින ෙදකකින් ජාතික හැඳුනුම් පත් ෙදකක් 
භාවිතා කිරීම සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් පැවැත්ෙවන බව 
ෙපොලිස් මාධ  පකාශක ෙපොලිස් අධිකාරි අජිත් ෙරෝහණ මහතා 
පැවසීය." ෙමන්න ෙම් ආකාරයට ෙම් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ, 
ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි කරලා තමයි ෙම් රෙට් මුදල් මං 
ෙකොල්ල කෑෙව්. නැවත එවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොෙවන්න තමයි ඒ 
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න අවශ තාව පැන නැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත්, ඒ වාෙග්ම ගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් ආශිර්වාදය ඇතිව ගරු එස්.බී. නාවින්න 
ඇමතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම නිෙයෝජ  
අමාත තුමාත් විද ත් හැඳුනුම්පත නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි පියවරක් ගැනීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම මම 
ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, අපි හැඳුනුම් පත ෙවනස් 
කරන්න යන්ෙන් අවුරුදු 44කට පසුවයි. ෙම් රෙට් මූල  වංචා සිදු 
කරන්න බැරි විධියට, එක් එක් හැඳුනුම් පත් අංක ෙයොදාෙගන 
මූල  වංචා සිදු කරන්න බැරි විධියට නවීන තාක්ෂණය 
ෙයොදාෙගන හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට ගත් පියවර ගැන මම 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අලුත් 
හැඳුනුම්පත රෙට් මූල  පද්ධතිය සමඟ ජාලගත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම පවුෙල් අනුබද්ධ ෙතොරතුරු මත  ජාලගත ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෛජවමිතික ෙතොරතුරු මත ෙම් හැඳුනුම්පත ජාලගත 
ෙවනවා. රෙට් මූල  පද්ධතිය මත ජාලගත ෙවද්දී වාහනයක් 
ගත්ෙතොත්, ඉඩමක් ගත්ෙතොත් ඒ ඔක්ෙකොම හැඳුනුම්පතත්                
එක්ක ඒකාබද්ධව, එක්ෙකෝ ෙර්ගුවට, එක්ෙකෝ ඉඩම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් හා 
සම්බන්ධීකරණයක් ඇති ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම විෙශේෂෙයන්ම 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ෙමම ෛජවමිතික 
ෙතොරතුරු ගැන කථා කළාම ඇඟිලි සලකුණ තමයි අද ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. එදාට වඩා විශාල පියවරක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. නමුත් අපි ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරන්ෙන් නවීන තාක්ෂණය අනුව අද ඊට වඩා 
ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ කියන එකයි. ඇඟිලි සලකුණු ෙවනුවට 
finger veins, ඒ කියන්ෙන් ජීවමාන ඇඟිලි සලකුණුගත කරන්න 
පුළුවන් නම්, එෙහම නැත්නම් ඇෙසේ කුණිතය - iris -  ෙම්කට 
එකතු කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ වාෙග්ම ෙල් කාණ්ඩය - blood 
group එක -  ෙම් හා සම්බන්ධීකරණය කරන්න පුළුවන් නම් මීට 
වඩා නවීන තාක්ෂණයට යන්න අපට පුළුවන් ෙවනවාය කියා මම 
හිතනවා.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා 1968 අංක 32 දරන 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනතින් පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි 
කිරීම සඳහා නීති සැකසුවා. ඒ අනුව පුරවැසිභාවය නැති අයටත් 
හැඳුනුම්පත දුන්නා. ෙමොකද, පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් පනත 
නිසා. අද ගරු ඇමතිතුමා මැදිහත්ෙවලා එහි ෙදවැනි වගන්තිය 
සංෙශෝධනය ෙවනවා "ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
පනත" යනුෙවන්.  එම නිසා ෙම් අලුත් හැඳුනුම්පත නිකුත් 

කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන්ට පමණයි. එදා 
එෙහම එකක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා වර්තමාන රජය රෙට් 
ආරක්ෂාව ගැනත් හිතලා ශී ලංකා පුරවැසියන් පමණක් ලියාපදිංචි 
කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම 
අවධාරණය කරනවා වර්තමාන රජය දරුවන්ෙග් අධ ාපනය ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම සැලකිලිමත් වන බව. එදා අපි දැක්කා අවුරුදු 16න් 
හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීම නිසා O/L  විභාගයට ෙපනී සිටින අය O/
L  විභාගය කට ළඟට ඇවිල්ලා හැඳුනුම්පත් ගන්න පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලවල රස්තියාදු වූ හැටි. විභාගයට තිෙබන්ෙන් තව 
දවසයි, ෙදකයි. නමුත් ෙම් සංෙශෝධන පනත  තුළින් වයස සීමාව 
අවුරුදු 15 දක්වා පිටුපසට ඇවිල්ලා හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම් 
අනුමැතිය ලැෙබනවා. එතෙකොට අපට O/L විභාගයට 
ඉස්සරෙවලා  පාසල් යන දරුවන්ට හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම් 
හැකියාවක් තිෙබනවා.  

 ෙම් පනෙත් 9වැනි වගන්තියට විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ෙමොකද පළාත්, දිස්තික්ක, පාෙද්ශීය මට්ටමින් 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ශාඛා කාර්යාල 
පිහිටුවීමට ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පතින් අනුමැතිය 
ලැෙබනවා. එතෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින් 
හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම් යන්ත  ආවාම අපට විෙශේෂ වාසියක් 
ඇති ෙවනවා. ඒෙකන්  තදබදය නැති ෙවනවා. ඒ නිසා පනෙත් 9, 
16, 17 වගන්ති සංෙශෝධනය කිරීෙමන් මුද්දර ඇලවීම ෙවනුවට  
අන් කමවලින් මුදල් ෙගවීමට පහසුකම් සලසා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම credit card  එකකින් හැඳුනුම්පත් ගැනීෙම් 
හැකියාව ෙම් අලුත් පනත තුළින් හැෙදනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් 
මූල  නාස්තිය දිහා බැලුෙවොත් ඒ මූල  නාස්තිය නැති කරන්නත් 
අලුත් පනත ඉවහල් ෙවනවා. ෙමොකද, අපි දන්නවා 11.(3) 
වගන්තිෙයන් පස්ෙසේ අපි 14වන වගන්තිය ෙලස නව වගන්තියක් 
එකතු කර තිෙබනවා. ඒෙකන් කියනවා, ජාතික හැඳුනුම්පත 
නිකුත් කිරීෙමන් පසු ඉල්ලුම්පතය ගබඩා කර තබා ගන්න ඕනෑ 
නැහැයි කියලා. එෙහම නම් එක්ෙකෝ, ඉල්ලුම්පතය විනාශ 
කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඉල්ලුම් පතය නැවත 
අයිතිකරුට භාර දීෙම් හැකියාව ෙම් පනතින් ලැබී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානය වන විට 
නුෙග්ෙගොඩ තිෙබන දත්ත ගබඩාවට මාසයකට රුපියල් ලක්ෂ 7ක් 
ෙගවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවනවා. අලුත් පනත යටෙත් අපට ෙමවැනි දත්ත ගබඩාවන් 
අවශ  වන්ෙන් නැහැ.  ඒ අනුවත් ෙමය අෙප් රෙට් මුදල් ඉතිරි කර 
ගැනීමට ගත් සුවිෙශේෂ පියවරක් හැටියට දකිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අලුත් පනත යටෙත් ෙම් 
හැඳුනුම්පතක වලංගු කාලයක් ඇතුළත් කළ යුතු ෙවනවා. අවුරුදු 
15දී හැඳුනුම්පත දුන්නා නම් අවුරුදු 10ක් ගියාට පස්ෙසේ, අවුරුදු 
25දී හැඳුනුම්පත අලුත් කරන්න සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. නැවතත් 
අවුරුදු 15කින්, ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු 20කින් අලුත් කරන්න ෙවනවා. 
අවුරුද 60ක් ඉක්ම වූවාට පස්ෙසේ නැවතත් සංෙශෝධනය කරන්න 
අවශ  වන්ෙන් නැහැ. හැඳුනුම්පතකට එවැනි කාලයක් ලබා දීම 
ගැනත් විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  

 අපි දන්නවා, පුද්ගලෙයක් මිය ගියාම මිය ගිය ෙකනාෙග් 
හැඳුනුම්පත භාවිතා කරලා විවිධ මූල  වංචා ෙම් රෙට් සිද්ධ වන 
බව. ඒවා නැති කිරීමට ෙකනකුෙග් මරණ සහතිකයක් නිකුත් 
කිරීෙම්දී, මරණය පිළිබඳව දැනුම් දීෙම්දී මිය ගිය පුද්ගලයාෙග් 
හැඳුනුම්පත ඒ රාජ  නිලධාරියාට ලබා දිය යුතුය යනුෙවන් 
ෙකොන්ෙද්සියක් ඇතුළත් ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අන් අයෙග් 
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හැඳුනුම්පතක් සන්තකෙය් තබා ගැනීමත් දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක් 
ෙලස ෙම් පනෙත් සඳහන් ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, අවුරුදු 44කට 
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් හැඳුනුම් පෙත් ෙවනස් වීමක් සිද්ධ වන්න 
යනවාය කියලා. අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම තුළින්, 
ෙහොරකම් කරන්න බැරි විධියට, එක් ෙකෙනකුට හැඳුනුම් පත් 
ෙදකක්, තුනක් ගන්න බැරි විධියට, ෛජවමිතික ලක්ෂණ වාෙග්ම 
ඔවුන්ෙග් මූල  ගනුෙදනු, ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ  දත්තයන් ඇතුළත් 
වුණු හැඳුනුම් පතක් තමයි නිර්මාණය වන්ෙන්. කඩා වැටී තිෙබන 
ෙම් රෙට් මූල  වංචා නැති කරලා, ෙසෞඛ  පහසුකම් ඇති කරන්න 
පුළුවන් විධිෙය් හැඳුනුම් පතක් තමයි අද නිර්මාණය වන්ෙන්.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් යහ පාලනය ඇති කරන 
බවට ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙම් රජය, රෙට් යහ පාලනය ස්ථාපිත කිරීම 
සඳහා ගත්ත තවත් පියවරක් වශෙයන් ෙමය ඉතිහාසගත වනවා 
ඇත. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. ඊළඟට, එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා. 
 
[பி.ப. 2.46] 

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் (தி த்தம்) சட்ட லம் ெதாடர்பான 
இன்ைறய விவாதத்தில் ேபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்த 
ைமக்காக நன்றி கூ கின்ேறன். 1968ஆம் ஆண் ன் 32ஆம் 
இலக்க, ஆட்கைளப் பதி  ெசய்தல் சட்டத்ைதத் தி த் வ 
தற்கான சட்ட லம் இன்  இந்த சைபக்குக் 
ெகாண் வரப்பட் க்கிற . இலங்ைகயின் சகல 
பிரைஜகைள ம் பதி  ெசய்வதற்கும் அவ்வா  பதி ெசய்யத் 
தைகைம ைடய பிரைஜக க்கு ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடகைள வழங்குவதற்குமான ஓர் ஏற்பாட்ைடக் க தி 
இந்தச் சட்ட லம் இன்  சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற .  

தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தமட் ல் ஆட்கைளப் 
பதி ெசய் ம் ெசயற்பாடான  ஒ  திய விடயமல்ல. கடந்த 
30 வ டகால த்தத்தின்ேபா  அவர்கள் ெதாடர்பான 
விபரங்கள் எந்தவிதமான சட்டங்க க்கும் உட்ப த்தப்படா   
ெபறப்பட் க்கின்றன. குறிப்பாக, தமிழ் மக்கைள 
இலக்குைவத்  அவர்கள் ெதாடர்பான பல்ேவ  தகவல்கள் 
கடந்த காலங்களில் வடக்கு, கிழக்கு பகுதிகளி ம் 
இலங்ைகயின் ஏைனய பகுதிகளி மி ந்  ெபறப்பட் க் 
கின்றன.  டாகச் ெசன்  ேசாதைனயிட் ப் 
ெபற் க்ெகாண்ட தகவல்கைளப் பதி  ெசய்தார்கள். நாங்கள் 
ப க்கும் காலத்தில் மட்டக்களப்பி ந்  ெகா ம்  ேபான்ற 
பகுதிகளி ள்ள உறவினர் க க்கு வந்  அவர்க டன் 
தங்குேவாம். அப்ேபா  எங்க ைடய சகல கு ம்ப 
விபரங்கைள ம் அண்மித்த ெபா ஸ் நிைலயத்தில் 
பதி ெசய்ய ேவண் ம். அதாவ , தங்குபவர்களின் கு ம்ப 
விபரங்கள்  அைனத்ைத ம் ெகா க்க ேவண் ம். ஒ ேவைள  
ெபா ஸ் நிைலயத்தில் கூறாமல் அந்த இடத்தி ந்  
ெவளிேயறினால் நாங்கள் தங்கிய ட்டாைர 
விசாரைணக்குட்ப த்தி அவர்கைளக் ைக ெசய்த 
நிைலைமக ம் கடந்த காலங்களில் காணப்பட்டன. இன்  
ஏற்பட் க்கின்ற இந்த நல்லாட்சியில் அவ்வாறான 
நிகழ் கள்  இனிேமல் இடம்ெப வதற்கான வாய்ப்  
ஏற்படாெதன்ேற நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

ஆட்கைளப் பதி ெசய்வதற்கான சட்ட லத் க்குத் 
தி த்தம் ெகாண் வரப்பட் க்கும் இவ்ேவைளயிேல ஒ  
விடயத்ைத நாம் சிந்திக்க ேவண் ம். ஒ வாின் தகவைலப் 
ெப வதாக இ ந்தால் இரகசிய தகவல்கள் பா காப் ச் 
சட்டம் ேபான்ற ஒன்ைறக் ெகாண் வந்  அந்தத் 
தகவல்கைளப் பா காக்க ேவண் ம். ஆனால், 
தகவல்கைளப் பா காப்பதற்கான சட்டம் இந்த நாட் ல் 
உண்டா? தனிப்பட்ட ஒ  நப ைடய தகவல்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள் ம்ெபா  அைத உாிய ைறயில் 
பா காப்பதற்கான நடவ க்ைககள் எந்தள க்கு இந்த 
நாட் ேல இ க்கின்றன? அ  ெதாடர்பான சட்டங்கள் 
எந்தள க்கு இந்த நாட் ேல நைட ைறயில் 
இ க்கின்றன? ேபான்ற விடயங்கள் ன்கூட் ேய 
ெதளி ப த்தப்பட ேவண் ம். உண்ைமயிேல இங்கு 
ெகாண் வரப்பட் க்கும் இந்தச் சட்ட லத்திேல 
'உத்திேயாக ர்வ இரகசியம்' என்ற விடயத்திேல 
இரகசியத்ைதப் ேப வதற்கான ஏற்பா கள் 
ெசால்லப்பட் ந்தா ம் அ  விாிவாக, விளக்கமாக, 
ெதளிவாகச் ெசால்லப்பட் ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. 
இரண்டாவதாக, அரசியல் இலாபங்க க்காக அல்ல  சில 
கீழ்த்தரமான ெசயற்பா க க்காகத் தகவல்கைளச் கசிய 
வி கின்றேபா  சம்பந்தப்பட்டவர்களால் அதற்ெகதிராக 
சட்டத்ைத நா ச் ெசல்லக்கூ ய வைகயில் இந்த நாட் ல் 
ஒ  சட்டம் இல்ைல. அவ்வாறான நிைலயில் மாற்றம் 
ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். அ  மிக க்கியமான . 
ஆகேவ, ஆட்கைளப் பதி ெசய்வதற்கான 
சட்ட லத்திைனக் ெகாண் வ ம்ெபா  தகவல்களின் 
இரகசியம் ேபணப்பட ேவண் ம். அந்த இரகசியங்கள் 
ெவளிேய வ ம்ெபா  குறிப்பிட்ட நபர் சட்டத்தின் ன் 
ெசல்வதற்கான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, இந்தச் சட்ட லத் க்கான 
விவாதத்திேல இன் ம் சில விடயங்கைள நான் 

ன்ைவக்கலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். கடந்தகால 
வரலா  வ ம் நாங்கள் ெபற் க்ெகாண்ட 
அ பவங்கைள ைவத் க்ெகாண்  இைத அ ல்ப த்த 
ேவண் ம். ஆட்கைளப் பதி  ெசய் ம் விடயத்திேல 
நிச்சயமாகப் பாரபட்சம் இ க்கக்கூடா . கடந்த 
காலங்களிேல ேதசிய அைடயாள அட்ைடயிேல 
வித்தியாசங்கள் இ ந்தைத நாம் அறிேவாம். குறிப்பாக, 
இந்த நாட் க்கு உாித் ைடய மக்களான மைலயக 
மக்க ைடய ேதசிய அைடயாள அட்ைடைய 
எ த் க்ெகாண்டால், அதில் அைடயாள அட்ைடயின் 
இலக்கத் டன் X என்ற எ த்  ேபாடப்பட் ப்பைதக் 
காணலாம்.  இந்த நாட் ல் மைலயகம் தவிர்ந்த ஏைனய 
மக்க ைடய அைடயாள அட்ைடயிேல V என்ற 
அைடயாள ம் மைலயக மக்க ைடய அைடயாள 
அட்ைடயிேல X என்ற அைடயாள ம் இடப்பட் க் 
கின்ற . இ  ஒ ேவைள, அவர்கள் இந்த நாட் க்கு 
உாித்தானவர்கள் அல்லர் - இந்த நாட் க்குாிய பிரைஜகள் 
அல்லர் என்பைத ேவ ப த்திக் காட் கின்ற ஒ  
பாரபட்சமான ெசயற்பாடாக இ க்கும் என்   நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ ஆட்கைளப் பதி ெசய்வதற் 
கான - ேதசிய அைடயாள அட்ைட வழங்குவதற்கான ஒ  

திய ஏற்பாட்ைட இந்த நல்லாட்சி அரசு 
ெகாண் வ ம்ெபா  நிச்சயமாக மைலயக மக்க ைடய 
அைடயாள அட்ைடயில் அவர்கைள ஏைனய 
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மக்களிடமி ந்  ேவ ப த்திக் காட்டப்ப கின்ற இந்த X 
என்ற அைடயாளம் ற் தாக நீக்கப்பட் , அைனத்  
மக்க க்கும் வழங்கப்ப கின்ற அைடயாள அட்ைடேபால் 
அந்த மக்க க்கும் அ  வழங்கப்பட ேவண் ம். காரணம், 
அவர்க ம் இந்த நாட் க்குாியவர்கள்; இந்த நாட் க்குச் 
ெசாந்தக்காரர்கள். இந்த நாட் ைடய ர் கக் கு கள் 
என்  இன்  நாங்கள் அவர்கைளக் க கின்ேறாம்.  

கடந்த காலங்களிேல வழங்கப்பட்ட ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடைய எ த் க்ெகாண்டால், குறிப்பாக எம  சேகாதர 
இன சிங்கள மக்க க்கு வழங்கப்பட்ட அைடயாள 
அட்ைடயிேல அவர்க ைடய ெபயர்கள் மற் ம் தகவல்கள் 
சிங்கள ெமாழியில் மாத்திரேம காணப்ப கின்றன. அேதேநரம் 
தமிழ் மக்க ைடய, தமிழ்ேபசும் மக்க ைடய அைடயாள 
அட்ைடைய எ த் க்ெகாண்டால், அவர்க ைடய விபரங்கள் 
குறிப்பாகத் தமிழி ம் சிங்களத்தி ம் இ க்கின்றன. ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க ம் இந்த விடயத்ைதச் 
சுட் க்காட் யி ந்தார். ஒ வைகயில் இைத ம் ஒ  
பாரபட்சமான நிைலைமயாகத்தான் நான் பார்க்கின்ேறன். 
தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள மக்கள் ஆகிய அைனவ ம் இந்த 
நாட் க்குாியவர்கள். ஆகேவ இந்த அைடயாள அட்ைடயிேல 
ஒ  மிகப் ெபாிய ேவ பா  காட்டப்பட் க்கின்ற  என்  
நான் நிைனக்கின்ேறன். சிங்கள மக்க ைடய அைடயாள 
அட்ைடயில் தனிேய சிங்கள ெமாழி மாத்திரம் 
பாவிக்கப்பட் க்கின்ற . அதில் தமிழ் ெமாழி 
பாவிக்கப்படவில்ைல. ஆனால், தமிழர்க ைடய, தமிழ் ெமாழி 
ேபசுகின்ற மக்க ைடய ேதசிய அைடயாள அட்ைடயில் 
தமி ம் சிங்கள ம் பாவிக்கப்பட் க்கின்றன. 

ஆகேவ, ஆட்கைளப் பதி ெசய்கின்ற சட்டத் க்குப் 
திதாகக் ெகாண் வரப்ப கின்றதான தி த்தத்தின் பின் திய 

ேதசிய அைடயாள அட்ைடைய விநிேயாகிக்கின்ற 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தி ள் நிச்சயமாக ன்  ெமாழிக ம் 
அைடயாள அட்ைடயில் உள்வாங்கப்பட ேவண் ம், அல்ல  
இந்த நாட் ன் அரச ெமாழிகளான தமிழி ம் சிங்களத்தி ம் 
ஒேரவிதமான ேதசிய அைடயாள அட்ைட அைனத்  
மக்க க்கும் விநிேயாகிக்கப்பட ேவண் ம். கடந்த 
காலங்களிேல மைலயக மக்க க்கு வழங்கப்பட்ட அைடயாள 
அட்ைட ஒ  விதமானதாக ம் அேதேநரம் தமிழ் மக்க ைடய 
அைடயாள அட்ைட இன்ெனா  விதமான ெமாழிப் 
பயன்பாட்ைட ம் ெகாண் ந்தைம உண்ைமயிேலேய 
ேவதைனக்குாிய விடயம். இனிவ கின்ற காலங்களில், 
குறிப்பாக இந்தப் திய ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
விநிேயாகத்ைத நைட ைறப்ப த் ைகயில் இத்தைகய 
பாரபட்சங்கள் இ க்கா  என்  நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, ேதசிய அைடயாள அட்ைட ெப வ  
என்ப  இலகுப த்தப்பட ேவண் ம். இ  கடந்த காலங்களில் 
பகீரதப் பிரயத்தனம் ெசய்யேவண் ய ஒ  விடயமாக 
இ ந்த . "இனிவ ம் காலங்களில் இந்தத் ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடைய மக்கள் இலகுவாகப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
வைகயிேல உாிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ேவாம்" என்  
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ெசான்னார். நிச்சயமாக 
அைதத்தான் நாங்க ம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் 
குறிப்பாக, "ஆைணயாளர் தைலைமயதிபதி, விடயத் க்ேகற்ப, 
மாகாண மட்டத்தில், மாவட்ட மட்டத்தில் அல்ல  பிரேதச 
மட்டத்தில் ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் திைணக்களத்தின் 
அ வலகெமான்ைறத் தாபிக்கலாெமன்ப டன், அத்தைகய 

அ வலகத்திற்குப் ெபா ப்பாக இ ப்பதற்ெகன 
அ வலெரா வைர ம் நியமிக்கலாம்" என்  இந்தச் 
சட்ட லத்திேல குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . நிச்சயமாக 
மாவட்ட மட்டத்திேல, பிரேதசச் ெசயலக மட்டத்திேல இந்த 
விடயம் பன் கப்ப த்தப்பட ேவண் ம். ஒ  பிரேதச 
ெசயலகத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், அந்தப் பிரேதச ெசயலக 
மட்டத்திேல பல்ேவ  பிாி கைள உ வாக்கி அதற்கான 
அ வலர்கைள ம் நியமிக்க ேவண் ம். ஏெனன்றால் மக்கள் 
கடந்த காலங்களிேல ஒ  ேதசிய அைடயாள அட்ைடையப் 
ெப வதற்காகப் பல்ேவ  ேபாக்குவரத் ச் சிரமங்கைள ம் 
கால ண்விரயங்கைள ம் எதிர்ேநாக்கியைத நாம் 
அறிேவாம்.  

ஆகேவ, இந்தச் சட்ட லத்தின் தமிழ்ப் பிரதியின் 5ம் 
பக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விடயமான இந்த 
இலகுப த்தப்பட்ட வழி ேபச்சளவில் மாத்திரமல்லாமல் 
நைட ைறக்குக்கும் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம் என்  
கூறிக்ெகாள்வேதா , இந்தத் ேதசிய அைடயாள அட்ைடைய 
வழங்கும்ேபா  இந்த நல்லாட்சி அரசு, இந்த அைமச்சு மற் ம் 
குறிப்பிட்ட திைணக்களம் இன்ெனா  விடயத்ைத ம் 
க த்தில்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , என்ெனன்ன விபரங்கள் 
ெபா மக்களிடமி ந்  ன்கூட் ேய ெபறப்படவி க்கின்றன 
என்ப  இந்த நாட்  மக்க க்குத் ெதளி ப த்தப்பட 
ேவண் ம். ஏெனன்றால் நான் ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால் 
நாட் ல் இரகசியங்கைளப் ேப வதற்கான திட்டவட்டமான 
ஒ  சட்டேமா அதற்கான நடவ க்ைககேளா இல்லாத சூழ ல் 
நாட்  மக்க க்கு இவ்வாறான ஒ  திய ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடைய அறி கப்ப த் ம்ேபா  அவர்களிடமி ந்  
என்ெனன்ன விபரங்கள் ெபறப்படப் ேபாகின்றன என்பைத 

ன்கூட் ேய ெதளி ப த்த ேவண் ய  இந்த அரசி ைடய 
க்கிய கடைமயாக இ க்கின்ற .  

இந்தச் சட்ட லத்தின் 6ஆம் பக்கத்தில் பின்வ ம் 
தகவல்கள் ெபறப்ப வதாகக்  குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற : 
"(அ) ெபயர்; (ஆ) பிறந்த திகதி; (இ) பிறந்த இடம்; (ஈ) பால்; 
(உ) கவாி;  (ஊ) கு ம்ப விபரங்கள்; அத் டன் (எ) 
விதித் ைரக்கப்படக்கூ யவாறான ேவ  ஏேத ம் தகவல்" 
என்  குறிப்பிடப்பட் ள்ள . அவ்வாறான தகவல்கள் 
என்னெவன்பைத நிச்சயமாக குறித்த அைமச்சு குறித்த 
திைணக்களத்தி டாக ன்கூட் ேய  ெவளிப்ப த்த 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், இந்த நாட் ேல னர்வாழ்  ெபற்  
இயல்  வாழ் க்குத் தி ம்பிய, ச க மயப்ப த்தப்பட்ட 
11,000க்கும் ேமற்பட்ட ன்னாள் ேபாராளிகள் 
இ க்கிறார்கள். இன்  சில தகவல்கைளப் ெப ம்ெபா  
அவற்றில் ெதாழில் ேகட்கப்ப கிற . அதில் அவர்கள் 

ன்னாள் ேபாராளிகள் என்  பதி ெசய்யப்ப கிறார்கள். 
உதாரணமாக, அவர்க ைடய பிள்ைளக ைடய பிறப் ச் 
சான்றிதழ்களிேல தகப்பனின் ெதாழில் என்ற இடத்தில் 

ன்னாள் ேபாராளி என்  பதிவதால் அ த்த 
தைல ைறயினர் எதிர்காலத்தில் ேவைலவாய்ப் கைளப் 
ெப வதி ம் எதிர்கால நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதி ம் 
சிக்கல்கைள எதிர்ேநாக்க ேவண் வ ம். ஆகேவ, குறித்த 
அைமச்சு இந்தத் ேதசிய அைடயாள அட்ைட ெதாடர்பான 
விபரங்கைளத் திரட் ன்னர் அைவ என்ெனன்ன விபரங்கள் 
என்பைத எந்தவித ஒளி மைற ம் இல்லாமல் இந்த உயாிய 
சைபக்குத் ெதளி ப த்த ேவண் ெமன்பைத இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்; அ  
எங்கள் மக்கள் ெதாடர்பில் எங்க க்கான மிகப்ெபாிய 
தார்மீகப் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற .  
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அேதேவைளயில், இந்தத் ேதசிய அைடயாள அட்ைடைய 
விநிேயாகிக்கின்றவர்கள் தனியாரா அல்ல  இ  யா க்கு 
ெகா படப்ேபாகின்ற ? எந்த அ ப்பைடயில் ெகா படப் 
ேபாகின்ற ? இதற்கான tenders call பண் ம்ேபா  
எத்தைன மில் யன் ெடாலைர அந்தக் கம்பனி 
ேகாாியி க்கின்ற ? என்பைவ கவனிக்கப்பட ேவண் ம். 
ேம ம், குறிப்பிட்ட ஒ  தனியார் நி வனேமா  அல்ல  
குறிப்பிட்ட ஒ  கம்பனிேயா இந்த நடவ க்ைகைய 
ேமற்ெகாள் ம்ேபா  மக்களிடமி ந்  கூ தலான 
பணத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்  அைடயாள அட்ைடைய 
விநிேயாகிக்கின்ற ெசயற்பா  உண்ைமயிேல ேவதைனக்குாிய 
விடயமாகும்; அ  ன்கூட் ேய ெதளி ப த்தப்பட 
ேவண் ம். ஏெனன்றால், நா  வ ம் 15 வய க்கு 
ேமற்பட்ட அைனவ க்கும் இந்த திய  ேதசிய அைடயாள 
அட்ைட விநிேயாகிக்கப்பட இ க்கின்ற . அப்ப யாயின்,  

திதாக அைடயாள அட்ைட ெபறேவண் யவர்கள் பல 
இலட்சக்கணக்காேனார் இ க்கிறார்கள். அேதேவைளயில், 
ஏற்ெகனேவ ேதசிய அைடயாள அட்ைட உள்ளவர்க ம் திய 
அைடயாள அட்ைடையப் ெபறேவண் ம். ஆகேவ, tenders 
call  பண் ம்ேபா  எத்தைன மில் யன் ெடாலர் 
ேகாரப்ப கின்ற ? எவ்வா  அந்த நிதிைய மக்களிடமி ந்  
ெபறப்ேபாகிறார்கள்? என்ற விடயத்தில் கவனம் ெச த்த 
ேவண் ம்.  

இந்தச் சட்ட லத்தின் 17ஆம் பக்கத்திேல இ ெதாடர் 
பான இன் ெமா  விடயம் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . 
குறிப்பாக, வறிய மக்கள் ெதாடர்பான விடயத்தில், 

"எவேர மாளின் வ ைம என்ற ஏ வின் மீ  ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடைய பதி  ெசய்வதற்காக அல்ல  அதன் இைணப் 
பிரதிெயான்ைற வழங்குவதற்காக அவ்வாளினாற் ெச த்தப் 
படற்பாலதான கட்டணத்ைத விட் க்ெகா க்கலாம்"  

என்ற விடயம் ெசால்லப்பட் க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த 
நாட் க்கின்ற மிக ம் வறிய மக்கள் - வ ைமக் 
ேகாட் க்குக் கீழ் வாழ்கின்ற மக்கள் இந்த அைடயாள 
அட்ைடையப் ெப ந்ெதாைகயான பணத்ைதக் ெகா த் ப் 
ெப வெதன்ப  அசாத்தியமான ெசயற்பாடாகும். எனேவ, 
அவர்கள் அதைன இலகுவான வழியிேல  குைறந்த பணத்தில் 
ெபறேவண் ம். வ ைமயானவர்க க்கு அைத விட் க் 
ெகா க்கலாெமன்ற விடயம் நிச்சயமாக நைட ைறப் 
ப த்தப்பட ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
ெதாைலந் ேபானால், ெபா ேல ைறப்பா  ெசய்வ  
ெதாடர்பான ஒ  விடயம் இந்தச் சட்ட லத்தின் 11ஆம் 
பக்கத்தில்  குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . ஒ வர் ெப கின்ற 
இந்தத் ேதசிய அைடயாள அட்ைட ெதாைலந் ேபானால் 
அவர் அண்ைமயி ள்ள ெபா ஸ் நிைலயத்திற்குச் ெசன்  
உடன யாக அறிக்ைகயிட ேவண் ம். பின்  அவர் 

ைறப்பா  ெசய்த அவ்வறிக்ைகயின் பிரதிையப் 
ெபற் க்ெகாண்  உாிய அதிகாாிக க்கூடாக அறிவிக்க 
ேவண் ெமன்ற விடயம் ெசால்லப்பட் க்கின்ற . 
உண்ைமயிேல ஒ வ ைடய ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
ெதாைலந்தால் அவர் உடன யாகச் ெசன்  ெபா ல் 

ைறப்பா  ெசய்ய ேவண் ம். ஆனால், ெபா ல் 
ைறப்பா  ெசய்யப் ேபாகும்ேபா  அவர்கள் "ஓாி  

வாரங்கள் கழித்  வா ங்கள்!" என்  தி ப்பிய ப் கின்ற  
நிைலயி க்கின்ற . ஆகேவ, இதி ம் ஒ  சாியான ெதளி  
இ க்கேவண் ம். காரணம், அவர்கள் ஓாி  வாரங்கள் கழித்  
ெபா ஸ் நிைலயத் க்கு வ ம்ெபா , அந்த அைடயாள 

அட்ைடையப் பயன்ப த்தி ஏேத ம் குற்றச்ெசயல்கள் 
நடக்கலாம். ஆகேவ, ேதசிய அைடயாள அட்ைட ெதாைலந்த 
உடேன அவர்கள் ெபா ஸ் நிைலயத் க்குச் ெசன்  

ைறப்பா  ெசய்தால், அதைன உடன யாகப் பதி  
ெசய்வ தான் சாலப்ெபா த்தமான . அதற்குாிய 
நடவ க்ைககைள உடன யாக ேமற்ெகாள் ம்ப  
குறிப்பிட்ட அைமச்சு - இந்த அரசு ெபா ஸா க்கு 
நிச்சயமாகக் கூறேவண் ம். ஏெனன்றால், கடந்த 
காலங்களிேல இவ்வாறான ஒ  ெசயற்பா  நடந்  அதைன 
உடன யாக ெபா ேல ைறப்பா  ெசய்யச் ெசன்றால், 
"நீங்கள் ஓாி  வாரங்களின் பின்  இங்கு வந்  ைறப்பா  
ெசய் ங்கள்" என்  கூ கின்ற நிைல இ ந்த . 
இவ்வாறானெதா  நிைல இப் திய ேதசிய அைடயாள 
அட்ைட வழங்குவதில் ஏற்படா  என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். காரணம், இச்சட்ட லத்தில் "தம  ேதசிய 
அைடயாள அட்ைடையத் ெதாைலத் ள்ள எவேர மாள் 
அத்தைகய ெதாைலத்த  பற்றி மிக அண்ைமயி ள்ள 
ெபா ஸ் நிைலயத் க்கு உடன யாக அறிக்ைகயி தல் 
ேவண் ம்" என்  குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . இங்கு 
குறிப்பிட் ள்ள "உடன யாக" என்ற விடயம் நிச்சயமாக 
ெபா ஸா க்கு அறிவிக்கப்பட் , அைத அவர்கள் லம் 
நைட ைறக்கு ெகாண் வரேவண் ம் என நான் இந்த 
இடத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

அத் டன், இந்தச் சட்ட லத்திேல சில ெசாற்பதங்கள் 
தி த்தப்பட் க்கின்றன. "ஆட்களின் இடாப் " என்பதற்குப் 
பதிலாக "ஆட்களின் ேதசிய இடாப் " என்  
மாற்றப்பட் க்கின்ற . "அைடயாள அட்ைட" என்ப  
"ேதசிய அைடயாள அட்ைட" என்  மாற்றப்பட் க்கின்ற . 
உண்ைமயிேல, ன்பி ந்த பதங்க டன் மாற்றப் 
பட் க்கின்ற பதங்கைள ஒப்பி ம்ெபா , அைவ மிகச் 
சிறப்பாக இ க்கின்றன. எனி ம், "ஆட்கைளப் பதி  
ெசய்வதற்கான ஆைணயாளர்" என்ற ன்ைனய பதம், 
தற்ெபா  "ஆட்கைளப் பதி  ெசய்வதற்கான ஆைணயாளர் 
தைலைமயதிபதி" என்  மாற்றப்பட் க்கின்ற . 
இதில்மட் ம் - இத்தமிழ் ெசாற்பத மாற்றத்தில் மட் ம் - ஒ  
மயக்கம் இ ப்பைத அவதானிக்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, இதி ம் சிறந்தெதா  மாற்றத்ைத தமிழில் 
ெகாண் வந்தால் நன்றாக இ க்கும் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, ன்  விநிேயாகிக்கப்பட்ட ேதசிய 
அைடயாள அட்ைடயில் உயிாியல் சார்ந்த அைடயாளங்கள் 
எ ம் இ க்கவில்ைல. ஆனால், தற்ெபா  
ெகாண் வரப்பட இ க்கின்றதான இந்தத் ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடயில் ைகவிரல் அைடயாளம் என்ப  க்கியம் 
ெப கின்ற . அத் டன், இந்தத் ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
விநிேயாக நடவ க்ைககளில் குறிப்பாக, ைகப்பட 
நி வனங்கைளப் பதி ெசய்கின்ற ெசயற்பா ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட இ ப்பதாக அறிகின்ேறன். ஆகேவ, 

ைகப்பட நி வனங்கைளப் பதி ெசய் ம்ெபா , 
நிச்சயமாக அதில் ஒ  ெவளிப்பைடயான தன்ைம 
இ க்கேவண் ம் என்பைத நான் இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ஆகேவ, இந்த நாட் ேல திய ேதசிய அைடயாள அட்ைட 
விநிேயாகிக்கும்ேபா , இன ாீதியான, மத ாீதியான, சாதி 
ாீதியான, பிரேதச ாீதியான எந்தெவா  ேவ பா ம் 
இடம்ெபறக்கூடா  என்பைத நான் இந்த உயாிய சைபயில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், எம  நாட் ல் 
கடந்த ன்  தசாப்த காலமாக த்தம் இடம்ெபற்ற . இதற்கு 
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அ ப்பைடயாக அைமந்த , காலம் காலமாக இந்த நாட் ேல 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் வந்த இனாீதியான பாரபட்ச 
நடவ க்ைககள்தான். ஆகேவ, இந்த ேதசிய அைடயாள 
அட்ைட என்ப , இந்த நாட் ல் வா கின்ற எல்லா இன 
மக்க ம் வி ம்பி ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஓர் அைடயாள 
அட்ைடயாக இ க்கேவண் ம் என்பைத நான் இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

நான் இங்கு இன் ெமா  விடயத்ைத என  
மாவட்டத்ைதச் சார்ந்  ன்ைவக்கலாம் என்  
நிைனக்கின்ேறன். குறிப்பாக, நான் பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற மட்டக்களப்  மாவட்டம் உட்பட வடக்கு, கிழக்கு 
பகுதிகளில் இன்  ஆயிரக்கணக்கான விதைவகள், 
ேவைலவாய்ப்  இல்லாத இைளஞர், வதிகள், னர்வாழ்  
அளிக்கப்பட்ட ன்னாள் ேபாராளிகள், ஊன ற்றவர்கள் 
எனப் பலர் பல்ேவ  ேதைவகேளா ம் பிரச்சிைனகேளா ம் 
இ க்கின்றார்கள். ஆனால், குறிப்பாக 1949ஆம் 
ஆண் ந்  இந்த நாட்ைட மாறி மாறி ஆட்சி ெசய்த 
அரசாங்கங்களில் பலர் ஆ ம் கட்சிக்குச் சார்பாக எம  
மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தியி ந்தார்கள்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have only one more minute, Hon. Member. 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அைமச்சர் ேதவநாயகம் ெதாடக்கம் இராச ைர வைர - 

ஏன், கடந்த அரசில் க ணா, பிள்ைளயான் ேபான்றவர்கள்கூட 
அரசுக்கு ஆதரவாக இ ந்தார்கள். ஆனால், என  இன் வைர 
நான் அறியக்கூ யதாக எம  மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
எத்தைன ெதாழிற்சாைலகைளக் கடந்த அரசாங்கங்கள் 
ெகாண் வந்தன என்  பார்த்தால், எந்தெவா  
ெதாழிற்ேபட்ைடையேயா, ெதாழிற்சாைலையேயா 
ெகாண் வரவில்ைலெயன்  கூறலாம். ஆகேவ, ன்  
தசாப்தகால த்தத்தின் வ க்கைளச் சுமந்  நிற்கின்ற, 
நிர்க்கதியாகியி க்கின்ற எம  மாவட்டத்ைத 

ன்ேனற் வதற்கு இந்த அரசாங்கமாவ  ஒ  சில 
ெதாழிற்ேபட்ைடகைள அங்கு ெகாண் வரேவண் ம். அங்ேக 
வ விழந்தி க்கின்ற காகிதத் ெதாழிற்சாைல ேபான்ற 
ெதாழிற்சாைலகைள மீளக் கட் ெய ப்பேவண் ம் என ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அண்ைமயில் Volkswagen assembly 
plant ெதாழிற்சாைலையக்கூட கு நாக க்குக் ெகாண்  
ேபாயி க்கின்றார்கள். இவ்வா  ஒ பக்கச் சார்பாகச் 
ெசயற்படாமல், உங்க ைடய நல்லாட்சியின் நகர்   
ெவளிப்பைடயாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கைள 
ேநாக்கி ம் இ க்கேவண் ம் என்பைதக் கூறிக்ெகாண் , 
வாய்ப் க்கு மீண் ம் நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.  

 
[பி.ப. 3.06] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

நாளில் நைடெப ம் ஒ  க்கியமான சட்டத் தி த்தம் 
சம்பந்தமான இந்த விவாதத்திேல பங்குெகாண்  

உைரயாற் வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்தைமக்காக த ல் 
உங்க க்கு என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 
ேதசிய அைடயாள அட்ைடயில் ந ன ெதாழில் ட்ப 
ங்கைள ம் உள்வாங்கக்கூ யவா  1968ஆம் ஆண் ன் 
32ஆம் இலக்க ஆட்கைளப் பதி ெசய் ம் சட்டத்ைதத் 
தி த் வதற்கானேதார் ஏற்பாட் ைனச் ெசய்வதைனச் 
சிரேமற்ெகாண்  ெகளரவ அைமச்சர் எஸ்.பி. நாவின்ன 
அவர்கள் ெசயற்ப கிறார். அந்த வைகயில் அவர் ஏற்ெகனேவ 
நைட ைறயில் இ க்கின்ற அைடயாள அட்ைட வழங்கும் 

ைறகளில் காணப்ப கின்ற குைறபா கைள நீக்குவ டன் 
தற்காலத்தில் அதில் அைடயாளம் காணப்பட் க்கின்ற 
பல்ேவ  பிைழகைள ம் தி த்தக்கூ யவா  திதாக ஒ  
சட்டத்திைனக் ெகாண் வந்  குறித்த பிரச்சிைனக க்குத் 
தீர்  காண்பதற்கான ஒ  யற்சிைய ேமற்ெகாண் க் 
கின்றார். இந்தச் சட்ட லத்தி டாக அவர் இந்தச் சைபக்குச் 
சமர்ப்பித்தி க்கும் பல்ேவ  விடயங்க ம் 
வரேவற்கத்தக்கதாக இ க்கின்றன. அந்த வைகயில் அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நான் த ல் என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

இந்தச் சட்டத் தி த்தத்ைதக் ெகாண் வ வதற்கான 
பின்னணி சம்பந்தமான ஒ  ைகேய  இங்ேக எங்க க்கு 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . அதில் மிக க்கியமான சில 
விடயங்கைள அைமச்சர் அவர்கள் ன்ைவத்தி க்கின்றார். 
அதாவ , "ஒேர அைடயாள அட்ைட இலக்கம் ேவ  இ  
நபர்க க்கு வழங்கப்படல், அைடயாள  அைடயாள 
அட்ைடயில் திைணக்களத் தர களில் பிரைஜகளின் 
விபரங்கள் பிைழயாகப் பதியப்பட் த்தல், தனிநபர் 
தகவல்கள் பதிவின்ேபா ம் அைடயாள அட்ைடயி ம் 
குறிப்பிட்ட சில தகவல்கைள மாத்திரம் உள்ளடக்குதல் மற் ம் 
விநிேயாகிக்கப்ப ம் அைடயாள அட்ைட குைறந்த பாவைனக் 
காலம் ெகாண்டதாகக் காணப்ப தல்" ேபான்ற பல்வைகயான 
குைறபா கள் இதில் காணப்ப கின்றெதன அவர் 
சுட் க்காட் கின்றார். இதற்கு ேமலதிகமாகத் தற்ேபா  
நைட ைறயி க்கின்ற அைடயாள அட்ைடத் தயாாிப்  

ைறைமயின்கீழ் இலகுவாகப் ேபா யான அைடயாள 
அட்ைடகைளத் தயாாிப்பதற்கான வாய்ப் க்கள் இ ப்ப  
பற்றி ம் இந்தக் ைகேயட் ேல சுட் க்காட்டப் 
பட் க்கின்ற .  

நைட ைற ாீதியாகத் ெதாழில் ட்பத்ைதக் கடந் ம் - 
இந்த அைடயாள அட்ைடையத் தயாாிப்பதற்காகப் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற ெதாழில் ட்பத் க்கு அப்பா ம் 
நைட ைறயி ள்ள அைடயாள அட்ைடயில் மைற கமாக 
உள்ள சில குைறபா கள் ெதாடரக்கூடா  என்ற 
காரணத் க்காக, குைறபா களாக இ க்கின்ற விடயங்களி 

ள்ள ேவ  ச கக் காரணிகைள இந்தச் சைபக்கு 
ன்ைவக்கிேறன். அவற்றின்மீ  அைமச்சு கவனம் ெச த்த 

ேவண் ம் என்ற அ ப்பைடயில் அ  சம்பந்தமாக ம் சில 
விடயங்கைளத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். ஏற்ெகனேவ 
இந்த விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  உைரயாற்றிய ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சியின் கம்பஹா மாவட்ட ெகளரவ உ ப்பினர் 
அஜித் மான்னப்ெப ம அவர்க ம் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தின் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபச் ேசர்ந்த 
ெகளரவ உ ப்பினர் எஸ். வியாேழந்திரன் அவர்க ம் 
குறிப்பிட்ட மிக க்கியமான ஒ  விடயத்ைத ம் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்திேல ெதாட் ச்ெசல்ல ேவண் ய  என  
கடப்பாடாகும்.  

இலங்ைகப் பிரைஜகைள அறிந் ெகாள்வதற்காக 
அைடயாள அட்ைடகைள விநிேயாகிக்கின்ற ேதைவ 1950- 
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1960 தசாப்த காலத்தில் தன் ைறயாகக் கலந் ைர 
யாடப்பட்ட .  அக்காலகட்டத்தில் சட்டவிேராதக் கு ேயற்றப் 
பிரச்சிைன மிக ம் உச்சநிைலயில் காணப்பட்டதனால் 
இலங்ைகப் பிரைஜகள் மற் ம் சட்டவிேராதக் கு ேயற்ற 
வாசிகைளப் பிாித்தறிவதற்காக இலங்ைகப் பிரைஜகைளப் 
பதி ெசய்  அவர்க க்கான அைடயாள அட்ைட 
விநிேயாகிக்கப்பட ேவண் ம் எனக் க த்  

ன்ைவக்கப்பட்ட . 1968ஆம் ஆண் ன் 32ஆம் இலக்க 
ஆட்கைளப் பதி ெசய் ம் சட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த் வதைன ேநாக்காகக்ெகாண்  1971ஆம் 
ஆண் , 10ஆம் மாதம் தலாம் திகதி ஆட்கைளப் 
பதி ெசய் ம் திைணக்களம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட . ஆட்கைளப் 
பதி ெசய் ம் சட்டம் 1968ஆம் ஆண்  
இயற்றப்பட்டேபாதி ம் அைத நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
ேம ம் பல வ டங்கள் ெசன்றன. 1964ஆம் ஆண் ன் மா-
சாஸ்திாி ஒப்பந்தத்ைத நைட ைறப்ப த் வதற்குத் 
ேதைவயான ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்கான 

க்கியத் வத்திைன அரசாங்கம் ெபற் க்ெகா த்தைமேய 
இத்தாமதத் க்குக் காரணமாகும். இங்ேக நான் வாசித்த இந்த 
இரண்  விடயங்க ம் இந்தப் பிரச்சிைன ெதாடர்பில் 
காணக்கூ ய மிக க்கியமான விடயங்களாகும்.  

சேகாதர பாரா மன்ற உ ப்பினர் எஸ். வியாேழந்திரன் 
அவர்கள் மைலயக மக்க க்கு இந்த அைடயாள அட்ைடைய 
வழங்குவதில் ேபதப்ப த்தல் நிகழ்கின்ற , ஒ  றக்கணிப்  
நிகழ்கின்ற  என்பதாகச் சுட் க்காட் யி ந்தார். 1950ஆம் 
ஆண்  அைடயாள அட்ைட வழங்குவதற்காக யற்சி 
எ க்கப்பட்ட காலத்தில் நடந்த மிக ேமாசமான ஒ  
நிகழ் தான் அைர ற்றாண் க்கு ேமலாக இந்த நாட் க்கு 
உைழத் த் தந்த மைலயக மக்களின் கு ாிைம பறிப் . அதன் 
காரணமாக அவர்கள் இலங்ைகப் பிரைஜயா, இல்ைலயா? 
என்பதற்கான வாத விவாதங்கள் நைடெபற்றன. அதனால் 
அன்  அவர்க க்கு அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபற் க்ெகா க்கின்ற விடயம் தாமதமான .  

எம  நாட் ல் 1964ஆம் ஆண்  இந்த மக்க க்கு நிகழ்ந்த 
இன் ெமா  மிகப் ெபாிய ெகா ைம, அவர்களின் 
கு ம்பங்கைளப் பிாித்  இந்தியா க்கும் இலங்ைகக்கும் எனப் 
பாதி பாதியாக இரண்  நாட்  அரசாங்கங்க ம் அவர்கைளப் 
பங்குேபாட்டைமயாகும். 1964ஆம் ஆண்  சிறிமா - சாஸ்திாி 
ஒப்பந்தத்தி டாக அவர்கள் இவ்வா  பிாிக்கப்பட்டேபா ம், 
இவர்கைள உள்வாங்குவதா, இல்ைலயா என்கின்ற 
அ ப்பைடயில்தான் இந்த அைடயாள அட்ைடப் பிரச்சிைன 
மீண் ம் எ கின்ற .  எனேவ, இந்த அைடயாள அட்ைடைய 
வழங்குகின்றேபா  இலங்ைகப் பிரைஜகள் யாெரனத் 
தீர்மானிக்கின்ற இரண்  சந்தர்ப்பங்களி ம் மைலயக மக்கள் 
வரலாற்றிேல மிக க்கியமான இடத்ைதப் 
ெபற்றி க்கின்றார்கள்.  எ  எவ்வாறாயி ம், இந்தக் 
காலத்தில் மைலயக மக்க க்கும் அைடயாள அட்ைட 
கிைடக்கின்ற . இந்திய வம்சாவளி மக்க க்கும் அைடயாள 
அட்ைட கிைடக்கின்ற . ஆனால், ஏற்ெகனேவ ெகளரவ 
உ ப்பினர் வியாேழந்திரன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேபால், 
அதில் ஒ  சின்னச் சிக்கல் இ க்கின்ற . அதாவ , 
ஏற்ெகனேவ நைட ைறயி க்கின்ற சட்டத்தின்ப  16 
வயதிற்கு ேமற்பட்டவர்க க்கு அைடயாள அட்ைட 
வழங்குகின்றேபா , அவர்கள் பாடசாைல மாணவர்களாக ம் 
வாக்களிக்கத் தகுதியற்றவர்களாக ம் இ க்கும்பட்சத்தில் 
அந்த அைடயாள அட்ைட இலக்கத்தின் இ தியிேல 'X' என்ற 
குறியீ  வழைமயாக இடப்ப கின்ற . பின்னர் அவர்கள் 
மாணவப் ப வத்ைதத் தாண்  வ கின்றேபா  அந்த 'V' 
எ த்  மாற்றப்ப ம். ஆனால், 1949ஆம் ஆண்  கு ாிைம 
பறிக்கப்பட்ட பின்னர், 1964ஆம் ஆண்  சிறிமா - சாஸ்திாி 

ஒப்பந்த காலத்தில் மக்கள் நா  கடத்தப்படவி ந்த காலத்தில் 
அவர்கள் வாக்குாிைமயற்றவர்களாக இ ந்தார்கள் என்ற 
காரணத் க்காக இந்திய வம்சாவளி மக்கள் எனப்ப கின்ற, 
இந்தியத் தமிழெரன அைடயாளப்ப த்தப்ப கின்ற 
மக்க க்கான அைடயாள அட்ைடயிேல 'X' என்ற எ த் த் 
ெதாடர்ச்சியாக இ ந் வ கின்ற . ஏற்ெகனேவ சக 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அந்த விடயத்ைதக் கூறியி ந்தா ம் 
அதற்கான காரணத்ைத நான் இங்ேக அைமச்சர் அவர்க க்கு 

ன்ைவத்தி க்கின்ேறன்.  

2003ஆம் ஆண்  இந்த நாட் ள்ள அைனத்  இந்திய 
வம்சாவளியின க்கும் கு ாிைம வழங்கப்பட் க்கின்ற . 
2009ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் அ  ற் தாக 
நிைற ெபற்ற ஒ  பிரச்சிைனயாகக் காணப்ப கின்ற . 
எனேவ, இனிேமல் வழங்கப்ப ம் அைடயாள அட்ைடயிேல 
குறியீடாக 'V' இ ந்தால் இந்த நாட் ள்ள அைனத்  
மக்க க்கும் ஒேர குறியீடாக அைதப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ம். இந்த 'X' என்ற அைடயாளத்தி டாக இந்த மக்கள் 
தனிைமப்ப த்தப்ப வைத, தனியாக அைடயாளப்ப த்தப் 
ப வைத ற்றி மாகத் தவிர்க்கேவண் ம் என மிக ம் 
தயவாக அைமச்சாின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ வேதா ,  
அத்தைகய ஓர் அைடயாள அட்ைடயின் பிரதிெயான்ைற ம் 
இந்தச் சைபயிேல *சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.   

ேம ம், திதாக இங்ேக ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற 
சட்டத் தி த்தத்தின் 20ஆவ  பிாிவிேல, எவ்வைகயான 
விடயங்கள் இந்த அைடயாள அட்ைடயில் உள்ளடக்கப்ப ம் 
என்  ெசால்லப்பட் க்கின்ற .  அதாவ  ெபயர், பிறந்த 
திகதி, பிறந்த இடம், பால், கவாி மற் ம் கு ம்ப விபரங்கள் 
உள்ளடக்கப்ப வதாகச் ெசால்லப்ப கின்ற . இந்த 
விபரங்களடங்கிய அைடயாள அட்ைடெயான்றின் லம் ஒ  
நாட் ன் பிரைஜைய அைடயாளம் கா வ தான் 
ேநாக்கேமெயாழிய, இனத்ைத அைடயாளங் கா வ  
ேநாக்கமல்ல. ஆனால், இந்த நாட் ேல கடந்த காலங்களில் 
தவிர்க்க யாத வைகயில் ரதி ஷ்டவசமாக சிங்கள 
மக்க க்கு விநிேயாகிக்கப்பட்ட அைடயாள அட்ைடகளில் 
தனிேய சிங்கள ெமாழியி ம், ஸ் ம் மக்க க்கு 
விநிேயாகிக்கப்பட்ட அைடயாள அட்ைடகளில் தனிேய 
சிங்கள ெமாழியி ம், தமிழ் மக்கெளன்ற வைகயில் - அ  
மைலயக மக்களாக இ ந்தாெலன்ன இலங்ைகத் தமிழராக 
இ ந்தாெலன்ன - அவர்க க்கு வழங்கப்பட்ட அைடயாள 
அட்ைடகளிேல தமிழ் மற் ம் சிங்களம் ஆகிய இரண்  
ெமாழிகளி ம் எ தப்பட்டதனால் மைற கமாக இனெமன்ற 
ஒன்  அந்த அட்ைடயி டாக அைடயாளம் 
காணப்பட் க்கின்ற . ஒ வ க்கு அைடயாள அட்ைடைய 
வழங்குகின்றேபா  அவர் தமிழர் என்ற அைடயாளத்ைத அ  
மைற கமாகக் ெகா க்கின்ற .  எனேவ, அந்த ைற 
நீக்கப்பட ேவண் ெமன்  ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களிடம் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

தமிழாின் வாழ்விேல அைடயாள அட்ைடெயன்ப  மிக ம் 
பார ரமான ஓர் அம்சமாக இ ந்தி க்கின்ற . அ  ஒ வைர 
அவர் ஓர் இலங்ைகப் பிரைஜ என்  உ திப்ப த் வதற்குப் 
பதிலாக, அந்த அட்ைடைய அவர் தன்வசம் ைவத்தி ப்பேத 
அவ க்கு ஒ  பிரச்சிைனயான விடயமாக மாறியி க்கின்ற .  
இன்  சிைறயில் வா ம் பல மைலயக இைளஞர்களின் 

க்கிய குற்றச்சாட்  அவர்கள் ஆ தத்ைதக் ைகயில் 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ைவத்தி ந்ததல்ல; அவர்கள் ைகயில் அைடயாள அட்ைட 
இல்லாதேத பிரதான காரணமாக இ ந்த . மைலயக மக்கள் 
வாழ்கின்ற பிரேதசங்க க்குப் ேபா மானள  கிராம 
ேசவகர்கள் இல்லாததன் காரணமாக இந்த அைடயாள 
அட்ைடையப் ெபற் க்ெகாள்வதில் பல்ேவ  சிக்கல்கள் 
இ ந்தன.  எனேவ, இந்த அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபற் க்ெகா க்கும் நைட ைற ெகாண் வரப்ப கின்ற 
ேபா  ேபா மானளவிலான உத்திேயாகத்தர்கைள மைலயகப் 
பகுதியிேல நியமித் , கிராம ேசவகர்க க்கு ேமலதிகமாக 
ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர்கள் ேபான்ற அரச உத்திேயாகத்தர் 
கைள ம் நியமித் , எல்ேலா க்கும் அைடயாள அட்ைட 
கிைடக்கச் ெசய்வதற்கான ஏற்பா கைள ம் இந்த அைமச்சு 
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்வேதா , 
தமிழெனன்ற காரணத்தினால் இந்த நாட் ல் வாழ்கின்ற 
ெபா மக க்கு அைடயாள அட்ைடயி டாக ஏற்படக்கூ ய 
பிரச்சிைன இந்தச் சட்டத் தி த்தத்தி டாகத் தவிர்க்கப்பட 
ேவண் ெமன ம் கூறி, வாய்ப் க்கு மீண் ெமா  தடைவ 
நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා.  
 
Order, please!  

කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු බිමල් 
රත්නායක මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 

and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
   

[අ.භා. 3.16] 
 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විද ත් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් 

කිරීමට අදාළව 1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
පනත සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී විවිධ කරුණු 
විශාල පමාණයක් ඉදිරිපත් වුණා. ගරු අමාත තුමනි, මටත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ෙවනම කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න 
තිෙබනවා. ෙම් පනතට ෙගන එන සංෙශෝධන අනිවාර්යෙයන්ම 

සම්මත වන්න ඕනෑ. ෙම් පනත ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
පනත තව තවත් ශක්තිමත් වීම ඉතාම වැදගත්.  නමුත්, ෙමයට 
පරිබාහිරව විශාල කටයුතු පමාණයක් සිද්ධ ෙවනවා කියන එක 
තමයි  මෙග් වැටහීම. ගරු ඇමතිතුමනි, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තවමත් ඉතාම පැරණි යන්ත සූත තමයි 
භාවිත කරන්ෙන් කියලා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරද්දී ඔබතුමා 
සඳහන් කළා. ඒක ඇත්ත. මම එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි.                 
පසු ගිය දිනවල හදිසිෙය්ම මෙග් හැඳුනුම්පත ගන්න එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යන්න මට සිද්ධ වුණා. හැඳුනුම්පත ලබා ෙදන 
එක් දින ෙසේවයට ගියාම මට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වුණු කරුණු 
ගණනාවක් තිබුණා. ගරු අමාත තුමනි, මම ඊට පසුව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වාෙග්ම මීට අදාළ තවත් ෙබොෙහෝ කරුණු 
පමාණයක් අධ යනය කළා. එහිදී මට ෙගොඩක් විස්තර ලැබුණා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් ෙම්සයටත් ඒ විස්තර ඇවිත් තිබුණා. 
පසු ගිය දවස්වල ජනමාධ  මඟිනුත් මම ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා.  

මම හිතන විධියට විද ත් හැඳුනුම්පතක් සම්බන්ධෙයන් වූ  
කාරණය අද ෙවනම පැත්තකට ෙයොමු ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම්ක 
ඉතාම භයානක පැත්තක්. ගරු අමාත තුමනි, කිසි පශ්නයක් 
නැහැ, විද ත් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරන්න. එය අත වශ  
ෙදයක්. එය ඉතාම වැදගත් බව පවසමින් ගරු මන්තීතුමන්ලා 
කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. එය ඉතාම වැදගත්. හැබැයි, එය 
වැදගත් වන්ෙන් ෙම් විධියට ඒ කටයුතු සිද්ධ වුෙණොත් පමණයි. 
අදත්, ෙහටත්, අනාගතෙය්ත් රාජ   ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් යටෙත් 
හැර ෙවන සංස්ථාවක, මණ්ඩලයක ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයක් 
සතුව ෙම් බලතල තිබිය යුතු නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පනතින්  
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට සම්පූර්ණෙයන්ම බලය පවරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පනත සම්පූර්ණෙයන්ම නීත නුකූලව, ඉතාම 
බලාත්මකව තිෙබනවා. ඒ සියල්ල එෙසේ තිබියදී ෙම් පනතට පිටින් 
වැඩ කටයුතු රාශියක් සිද්ධ වනවා කියන එක තමයි මෙග් 
වැටහීම.  

අෙප් ගරු එස්.බී. නාවින්න අමාත තුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
වූ පධාන පශ්න කීපයක් තිෙබනවා  මට විසඳා ගන්න.  ඔබතුමා 
ගැන මා ෙබොෙහොම ෙහොඳින් දන්නවා. ඔබතුමා පළාත් සභාෙව් 
පධාන අමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් සිට ඉතා 
වගකීෙමන් වැඩ කළ ෙකෙනක්. මම ඔබතුමාට කියන පළමුවැනි 
කාරණය ෙම්කයි. ෙම් පනතට අනුව අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ඉන්න හැම පුද්ගලෙයක්ම හැඳුනුම්පතක් ලබාගත යුතුව 
තිෙබනවා. ෙදවනුව, එෙහම හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරන්න 
ෛනතිකව බලය පැවරී තිෙබන එකම ආයතනය තමයි ෙම් 
ආයතනය. ෙම් පනත අනුව එම ආයතනයට තමයි විශාල බලයක් 
තිෙබන්ෙන්. ෙවන කාටවත් ෙම් කාර්යයට අත තියන්න බැහැ; 
ඇඟිලි ගහන්න බැහැ; රිංගන්න බැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ බලය 
ඔබතුමාටත්, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෛනතික බලය තව කාට හරි ගන්න 
පුළුවන්ද? එෙහම ගන්න බැරි වුණත්, ෙතොරතුරු සන්නිෙව්දන 
තාක්ෂණික ආයතනය -ICTA- ෙම් වන විට ෙම් හා සමාන  HTM 
ව ාපෘති ෙහෝ ෙවනත් කියාදාමයක නිරත ෙවනවාද නැද්ද?  ගරු 
අමාත තුමනි, රියදුරු බලපතය, විශාම කාඩ්පත හැඳුනුම්පතට 
සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ද? ඒවා පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන් 
ද?  

උදාහරණයකට ගත්ෙතොත්, ෙපොලීසිෙයන් අල්ලලා  driving 
licence එක අරෙගන දඩ ෙකොළයක් ෙදනවා කියලා හිතමු. 
එතෙකොට ඔක්ෙකෝම ඉවරයි. බැංකුවට යන්නත් බැහැ. ෙවන 
තැනකට යන්නත් බැහැ. මඟදි පරීක්ෂා කරලා බැලුෙවොත්, ඒ 
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පුද්ගලයා ළඟ හැඳුනුම්පතත් නැහැ. ඕනෑම ෙකෙනක් ෙගදරින් 
එළියට යන ෙකොට හැඳුනුම්පත අරෙගන යනවා ෙන්. බැංකුවට 
ගියත්, ෙකොෙහේ හරි ආයතනයකට ගියත්,  checkpoint එකකදී 
වුණත්  ෙම් හැම  තැනකදීම හැඳුනුම්පත ඕනෑ ෙවනවා. විශාම 
කාඩ්පත්, බැංකු කාඩ්පත්, රියදුරු බලපතය, හැඳුනුම්පත යන ෙම්  
සියල්ල එකට සම්බන්ධ කරලා කියාත්මක කිරීමට තරම් තවම අපි 
දියුණු ෙවලා නැහැ. සමහරවිට ඒක පාෙයෝගික නැහැ. ඒ හා 
සම්බන්ධ විශාල කියාවලියක්, යාන්තණයක් තිෙබනවා. පසු ගිය 
දවස්වල ICTA එක සඳහන් කරලා තිබුණා, තමන්ට ඒ ෙද්වල් 
කරන්න පුළුවන් කියලා.  ෙමහි බලය දැනටත් ඒ අය අත් පත් කර 
ෙගන තිෙබනවා. නමුත්   නීතිය අනුව එෙහම කරන්න බැහැ. ඒ 
අය සම්පූර්ණෙයන් නීති විෙරෝධී ෙටන්ඩර්වලටත් ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙටන්ඩර් දමලා ඒ කියාවලිය තමන්ෙග් අතට 
අරගන්න, ඒ කාඩ්පත් මුදණය කරන්න කියා කරමින් සිටිනවා. 
දැනට පවතින නීතිවලට අනුව හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන්න පුළුවන් 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විතරයි. නමුත් 
ෙම් අය ෙවන ෙවන පැතිවලින් ඒ බලය අත් පත් කර ෙගන 
තිෙබනවා. ෙමය පිටුපස විශාල ජාවාරමක් තිෙබනවා, ගරු 
අමාත තුමනි. පසු ගිය කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පශ්නය 
මතු වුණා. ඊට පස්ෙසේ යට ගියා.  

ඇත්තටම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මතවීම ගැන මම සතුටු 
ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා බලාත්මක ෙවනවා 
නම් ඉතාම  ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති ෙදයක් 
ෙවන අය අත් පත් කර ගනිමින් සිටින නිසා. ෙම්ක තමයි ෙම් 
සම්බන්ධව ෙම් ෙමොෙහොෙත් තිෙබන ඇත්ත යථාර්ථය.   

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන යන්ත සූත 
අවුරුදු 44ක් පරණයි කියලා ඔබතුමාම කිව්වා. ෙම් යන්ත 
සූතවලින් ෙම් වැෙඩ් කර ෙගන යන්න පුළුවන් ද? විද ත් 
හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීෙම් පශ්නය ෙදදහස් ගණන්වල ඉඳලා  
එනවා. ඒ කාර්යය පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙනොදී කඩාකප්පල් කරන්න ෙවන පිරිසක්  
උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. ඒ පිරිස  ඒ වැඩ පිළිෙවළ කඩාකප්පල් 
කරන්ෙන් ෙවන ෙවන අරමුණු ෙගොඩක් එක්ක. ගරු අමාත තුමනි, 
මිනිෙසකු සතු ජීව දත්ත - කට හඬ, ඇඟිලි සලකුණු, රුධිරය ආදී - 
සියල්ල ෙමහිදී ලබා ගන්නවා. ගරු අමාත තුමනි,  ඒ හරහා 
ඔබතුමා වුණත්, මම වුණත්, ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා වුණත්, 
අගමැතිවරයා වුණත් ඉන්න තැන පවා බලන්න පුළුවන් මට්ටමට 
ෙම් කමය දියුණු ෙවනවා. අනාගතෙය් ෙම් රෙට් විද ත් කමයට 
ඡන්ද විමසීමක් ආෙවොත්, ෙම් database එක සම්පූර්ණෙයන් 
ෙපෞද්ගලිකව ෙවන ෙකෙනක් අෙත් ති බුෙණොත්, ඔහුට එය 
හසුරුවන්න පුළුවන් ෙවනවා; පාලනය කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. 
කවදා හරි දවසක ෙම් ෙතොරතුරු කාෙග් ෙහෝ අතට ගිෙයොත්, ෙම් 
රට පාලනය කරන්ෙන් ඒ අය මිසක්, ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි. අද ෙම් 
අය ඒ බලය අත් පත් කර ගනිමින් ඉන්නවා. මම කියන ෙද් 
ඔබතුමා දන්නවා. 

මීට ෙපරත් ෙම් පශ්නය ආවා. පසු ගිය කාලෙය් දිගටම 
කැබිනට් පතිකා දැම්මත් ඒවා නීත නුකූල නැහැ. ඒ කැබිනට් 
පතිකාවලට බලය නැහැ; ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉක්මවූ බලයක් 
ඒවාට නැහැ. ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙවන් ලැබුණු බලය. නමුත් ෙම් වන විට ෙවන පිරිසක් ඒ 
බලය අත් පත් කර ගනිමින් ඉන්නවා; ඒ බලය අත් පත් කර 
ගනිමින් කියාත්මක ෙවමින් ඉන්නවා. ඒක නවත්වන්න, ගරු 
අමාත තුමනි. ඒක නවත්වන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. ඒ සඳහා 
ඔබතුමාට බලය තිෙබනවා. ඒ අය ෙම් කරන නීති විෙරෝධී වැඩ 
වලට, ඔබතුමාටත් කවදා ෙහෝ දවසක වග කියන්න ෙවනවා.  

අද ඒ අය නීති විෙරෝධී ෙටන්ඩර්, නීති විෙරෝධී කැබිනට් පතිකා 

දමමින් ඉන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් ආයතනෙය් බලය ICTA එක 
සම්පූර්ණෙයන්ම අත් පත් කර ගනිමින් ඉන්නවා. ෙමයට මුහුන්දන් 
කනෙග් මැතිතුමා, වසන්ත ෙද්ශපිය මැතිතුමා වැනි අය එකතු 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය 2007ට ෙපර ඉඳලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කියා කරනවා. මම ෙම් අයෙග් නම් කියන්න හිතා ෙගන හිටිෙය් 
නැහැ. නමුත් ෙම් අයෙග් නම් කිව්ෙව් නැතිනම් ෙම් ෙතොරතුර 
හරියට එළියට එන්ෙන් නැහැ. ඒ අය ෙම් කටයුතුවලට මැදිහත් 
ෙවමින් ඉන්නවා. ෙම් අයට තිෙබන්ෙන් ෙවන වුවමනාවක්; ෙවන 
ව ාපාරයක්. ''ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙහොඳ විද ත් හැඳුනුම්පතක් 
ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් රට කාර්යක්ෂම කරන්න ඕනෑ. ෙමයින් 
කාර්යක්ෂම ෙවනවා'' කියන වුවමනාව ෙනොෙවයි ඔවුන්ට 
තිෙබන්ෙන්. ඔවුන් එෙහම වුවමනාවකින් ෙනොෙවයි එන්ෙන්.  

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙමම 
''විද ත් හැඳුනුම්පත් ව ාපෘතිය'' අද වන විට නතර කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඇන හිටලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක 
දුවන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන ඔබතුමා දන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ගරු අමාත තුමනි, ෙම් වසෙර් අෙගෝස්තු මාසෙය් අ.ෙපො.ස. උසස් 
ෙපළ විභාගය තිෙබනවා. ඒ විභාගය ලියන අයට හැඳුනුම්පතක් 
ෙදන්න බැරි මට්ටෙම් අභිෙයෝගයකට ඔබතුමාෙග් ආයතනයට 
මුහුණ දීමට සිද්ධ ෙවනවා. පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තවම ෙටන්ඩර් කැඳවලා නැහැ. ෙටන්ඩර් 
කැඳවලා ෙම් කාර්ය කරන්න බැහැ.  

පසු ගිය කාලෙය් නිල ඇඳුම් පශන්ය ඇති වුණා වාෙග් තමයි. 
නිල ඇඳුම් නම් කමක් නැහැ, වැරහැලි ඇඳ ෙගන හරි ළමයින් 
ඉස්ෙකෝෙල් යයි. නමුත් හැඳුනුම්පත නැතුව ෙකොෙහොමද, 
විභාගයට යන්ෙන්? අෙගෝස්තු මාසය වන විට හැඳුනුම්පත් නිකුත් 
කරලා අවසන් කරන්න බැහැ. ලක්ෂ 4-5 අතර පමාණයක් 
හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොමද, හැඳුනුම්පත් ලක්ෂ 
4-5 අතර පමාණයක් නිකුත් කරන්ෙන්? අෙගෝස්තු මාසෙය් 
අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ විභාගය ලියන ළමයින්ෙගන් තව 
ලක්ෂයකට වැඩි පමාණයකට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරන්න ඕනෑ. 
ෙකොෙහොමද, හැඳුනුම්පත් ලක්ෂයක් නිකුත් කරන්ෙන්? දැනටමත් 
අභිෙයෝගය ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්.  

දැනට තිෙබන යන්ත සූත පරණ නිසා අලුෙතන් යන්ත සූත 
ගන්න ඕනෑ. ඒවා ගන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, අර කණ්ඩායම ඒක 
කඩාකප්පල් කරමින් ඉන්නවා. ඒක කියාත්මක කරන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ, ඒ අයට ලැෙබන ව ාපෘතිය නිසා. ඒකයි ෙම් පමාදය සිදු 
වන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් ෙම් පිළිබඳව දුන් අධිකරණ තීන්දු තිෙබනවා. 
මම ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙසොයා බැලුවා. ඒ හැම ෙදයක්ම තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ හැම ෙදයක්ම කියාත්මක කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, 
ෙවනත් බලෙව්ගයක් විසින්. ෙම්ක ෙම් අෙප් රෙට් වුවමනාවට සිදු 
වන ෙදයක් ෙනොෙවයි. මම ෙසොයා බැලුවා. ජර්මානු සමාගමක් 
ඇවිල්ලා ෙම් ව ාපෘතිය ඉල්ලා තිබුණා. ඒ ෙගොල්ලන්  ෙම් සඳහා 
ෙවනම project proposal එකක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙයෝජනාවට අනුව ඒ ෙගොල්ලන් හැඳුනුම්පත් 
හදන්න ගිෙයොත් එෙහම හැඳුනුම්පතක් රුපියල් 5,000ක් ෙවනවා. 
අපි අද එක් දින ෙසේවෙයන් හරි ෙමොෙකන් හරි ගන්නා හැඳුනුම්පත 
රුපියල් 5,000කටයි ගන්න ෙවන්ෙන්. එෙහමයි ෙයෝජනාව 
තිෙබන්ෙන්. ෙකොච්චර ආදායමක්ද, ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොයන්න 
හදන්ෙන්?  

එක් පැත්තකින් ඒ ෙයෝජනාවලට අවශ  යටිතල පහසුකම් 
සපයන්න ෙම් තිෙබන දත්ත ගබඩාව ඉතාම වැදගත්. ෙම් රෙට් 
සිටින වැදගත් මිනිසුන්ෙග්, විද ාඥයන්ෙග්, ෙද්ශපාලන 
නායකයන්ෙග්, රෙට් ඉන්න අෙනකුත් නායකයන්ෙග්, ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලට සම්බන්ධ සියලුම පවුල්වල දත්ත එහි තිෙබනවා. HTM 
ව ාපෘතිය දැනටමත් කියාත්මකයි. ඒක අන්තිම භයානකයි. ඒක 
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ගන්න ඕනෑ. ICTA එක කියන්ෙන් සමාගම් ෙරජිස්ටාර් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ලියාපදිංචි වුණු සමාගමක්. ඒ සමාගම 
ෙකොෙහොමද, ෙම් රෙට් පුද්ගල දත්ත එකතු කරන්ෙන්? ඒ සමාගමට 
අයිතියක් තිෙබනවාද, ෙම් රෙට් පුද්ගල දත්ත එකතු කරන්න? 
පුද්ගල දත්ත ඔක්ෙකෝම ගත්තාට පසුව ඒ පිළිබඳව වග කියන්ෙන් 
කවුද?  කැබිනට් පතිකාවලින් ඒක කරන්න පුළුවන් ද? ඇයි, 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙමච්චර 
බලයක් දීලා තිෙබන්ෙන්? ඒ බලය නිකම් දීපු එකක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ඒ බලය නිකම් දීපු එකක් ෙනොෙවයි. ඒ බලය ෙවන 

ෙකෙනකුට ෙදන්න එපා. ඒක ෙම්  රටට සිදු කරන ජාතික 
අපරාධයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක නවත්වන්න ඔබතුමාට පුළුවන්; 
කැබිනට් මණ්ඩලයට පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, 
අගමැතිතුමාෙගනුත් මම ඉල්ලනවා, ෙම් ජාතික අපරාධය කරන්න 
ෙදන්න එපා කියලා. සමහර අය ෙම් ගැන දන්ෙන් නැහැ; 
හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙකෙනකුෙග්  මුළු ෙපෞද්ගලික ජීවිතයම 
ගැට ගහලා තිෙබන්ෙන් ෙම් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත 
ඇතුෙළේයි. ෙම් විධියට ගිෙයොත් ෙම් රෙට් මහා ජාතික අපරාධයක් 
සිදු ෙවනවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් රෙට් ඕනෑම විනාශයක් 
කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ජාතික අපරාධය 
නවත්වන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී අෙප් දරුෙවෝ අ.ෙපො.ස. 
සාමාන  ෙපළ විභාගයට ලියන්න ඕනෑ. ෙම් ෙචෝදනාව තනිකර 
ඔබතුමාෙග් කර උඩට එනවා. අෙගෝස්තු මාස ෙය් අ.ෙපො.ස. උසස් 
ෙපළ විභාගය පැවැත්ෙවනවා. 

 ගරු ඇමතිතුමනි, අර ව ාපෘතිය නවත්වලා ෙම්ක කියාත්මක 
කරන්න පටන් ගන්න. දැනුත් පමාද වැඩියි. ෙටන්ඩර් කැඳවලාත් 
මාස හයක් විතර ගත ෙවනවා, ෙම්ක කියාත්මක ෙවන්න. 
ඉතිහාසෙය්, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
යටෙත් කටයුතු සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් එෙහමයි.  ඒ නිසා ෙම් ගැන 
වගකීෙමන් කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත අනිවාර්යෙයන් සම්මත කරන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත තවත් ශක්තිමත් කරලා, බලාත්මක කරන්න ඕනෑ. 
මාෙග් ජීවිතෙය් ෙතොරතුරුත් ෙම්කට තමයි  ගැට ගහන්ෙන්; 
ඔබතුමාෙග් ෙතොරතුරුත් ෙම්කට තමයි ගැට ගහන්ෙන්; 
මූලාසනෙය් ඉන්න මන්තීතුමාෙග් ෙතොරතුරුත් ෙම්කට තමයි ගැට 
ගහන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත බලාත්මක කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් නැහැ. විද ත් හැඳුනුම්පත 
අනිවාර්යෙයන්ම නිකුත් ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුෙළේ මිසක්,  ෙවනත් හදා 
ගත් කල්ලි කණ්ඩායම් යටෙත්වත්, සමාගම් ෙරජිස්ටාර් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හදාගත් කණ්ඩායම් යටෙත්වත්, ෙම් රෙට් 
අෙනකුත් රාජ  ආයතන යටෙත්වත් ෙනොෙවයි ඒක සිදු ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒක අනිවාර්යෙයන්ම පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් සිදු ෙවන්න ඕනෑ. ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.   

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha De Silva. 

You have 10 minutes.   

[අ.භා. 3.29] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெவளிநாட்ட  
வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි. අෙප් වීරකුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාව අවසන් වන විට ඔහු කිව්ෙව්, ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත් වැදගත්, නව තාක්ෂණයට අනුව 
electronic identity card එකක් අවශ යි, නමුත් ෙම් දත්ත 
ගබඩාව පිළිබඳව අපි පෙව්ශම් විය යුතුයි, ෙනොෙයකුත් කල්ලිවලට 
ෙම් දත්ත ගබඩාෙව් අයිතිය ලබා ෙනොදිය යුතුයි කියලායි. මම ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එතුමා සමඟ සියයට 100ක් එකඟ ෙවනවා. නමුත් 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම යම් කිසි ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. මට 
හරියටම වර්ෂය මතක නැහැ, මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
මමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හැටියට 
නැඟිටලා ඔන්න ඔය කථාවමයි කිව්ෙව්. ඒ අවස්ථාෙව්දී ලංකා 
ෙලොජිස්ටික්ස් ආයතනයට ෙම් කටයුත්ත භාර ෙදන්න සියලු 
කටයුතු සම්පූර්ණ කරලා තිබුණා. එතැනදී අපි කිව්වා, ලංකා 
ෙලොජිස්ටික්ස් ආයතනයට ෙම් කටයුත්ත භාර ෙදන්න බැහැ 
කියලා. වීරකුමාර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ලංකා 
ෙලොජිස්ටික්ස් ආයතනය කියන්ෙන් Department of Registrar of 
Companies එක යටෙත් company එකක් වශෙයන් register 
කරලා තිෙබන සමාගමක්. ඒෙක් අධ ක්ෂ මණ්ඩලයක් ඉන්නවා, 
අයිතිකාරෙයෝ ඉන්නවා, ඒ නිසා ඒ ආයතනයට ඒක භාර ෙදන්න 
බැහැ කියලා අපි කිව්වා.  ඒ ෙවලාෙව් එම නීතිය  ෙගෙන ඒම 
වළක්වා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් දත්ත ගබඩාව 
අමාත ාංශය තුළ තබා ගන්න එක ඉතාමත් වැදගත් කියන එක 
අපි නැවතත් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

මම හිතන විධියට ෙමතැනදී ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන් 
කියන එක පිළිබඳව සමහර විට ෙපොඩි මත ගැටුමක් තිෙබනවා 
ෙවන්න පුළුවන්. විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් වසන්ත ෙද්ශපිය කියන නම කියැවුණා, 
මට ඇහුණා. ICTA එෙක් අධ ක්ෂ ජනරාල් මුහුන්දන් කනගි 
කියන නමත් කියැවුණා, මට ඇහුණා. මම හිතන්ෙන් ෙමතැනදී 
අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ICTA එක සහ හරින් පනාන්දු 
ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශය වන විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 
පහසුකම් අමාත ාංශය ස්ථාපනය කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් 
පුරවැසියන් හා රජය අතර සිදු වන ගනුෙදනුවල වියදම -
transaction cost එක- අඩු කර ගැනීමට බව. ෙමොකක්ද, ෙම් 
ගනුෙදනු කිරීෙම් වියදම කියන්ෙන්? අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙදනවා, වයසක අම්මලා තාත්තලාට යම් මුදලක් ෙදනවා, නිල 
ඇඳුම් ලබා ෙදනවා, එෙහමත් නැත්නම් සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා 
ෙදනවා, pension එක ලබා ෙදනවා. ෙම් ආකාරෙයන් ෙම් 
ගනුෙදනු සිදු වන විට වැය වන වියදම තමයි ගනුෙදනු කිරීෙම් 
වියදම කියන්ෙන්. තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඒ ගනුෙදනුෙව් 
පිරිවැය, එෙහමත් නැත්නම් ඒ ගනුෙදනුව කිරීමට යන වියදම අඩු 
කර ගැනීමයි ෙම් කරන්ෙන්. ගනු-ෙදනුව ෙනොෙවයි, ගනු-ෙදනුව 
සඳහා දරන පිරිවැය.  අපි දන්නවා, ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී - 
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ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ලබා 

ෙදන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසි පශ්නයක් නැහැ, ෙම් පනත 
උල්ලංඝනය ෙවන්ෙන් නැත්නම්. ෙම් පනත උල්ලංඝනය ෙනොවන 
ආකාරෙය් ඕනෑම කමෙව්දයක් සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් නැහැ. 
එම නිලධාරින් ෙම් පනත අධ යනය කරලා ඊට අනුව 
නීත නුකූලව කටයුතු කරනවා නම්, කිසි ගැටලුවක් මතු ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ෙම් කාඩ්පත් ෙගෙනන්න ෙටන්ඩර් කැඳවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙතොරතුරු ගන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට අයිතියක් නැහැ. 
ඒක නීති විෙරෝධියි. ෙම් පනතට අනුව ඒක සම්පූර්ණෙයන් නීති 
විෙරෝධියි. ෙම් පනතට අනුව අධ ක්ෂ ජනරාල්වරයාටත්, ගරු 
අමාත තුමාටත් විතරයි ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න බලය 
තිෙබන්ෙන්. ෙවන අමාත ාංශයකට ඒ බලතල දීලා නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අපි ඒක පිළිගන්නවා. විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමා කියන කථාව 

අපි සම්පූර්ණෙයන් පිළිගන්නවා.  

ඒ පිළිබඳ කිසි ගැටුමක් නැහැ. නමුත්  ඒ පනතට අනුව 
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. එනම් ඒ දත්ත ගබඩාව ෙකොෙහොමද තියා 
ගන්ෙන්, කවුද ෙම් දත්ත එකතු කරන්ෙන් කියන කාරණා ඒ අනුව 
කියාත්මක වන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම දත්ත එකතු කිරීම පුද්ගලික 
ආයතනවලට එෙහම නැත්නම්  ෙනොෙයකුත්  රජෙය් ආයතනවලට 
කරන්න බැහැ. ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බලය දීලා 
තිෙබන්ෙන් අභ න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික 
කටයුතු අමාත ාංශයටයි.  එම අමාත ාංශය හරහා තමයි ෙම් ෙද් 
සිද්ධ විය යුත්ෙත්. නමුත් මම කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.  
පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ ෙතොරතුරු, පුද්ගලයින් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව තිෙබනවා. එෙහම 
නැත්නම් තවත් ෙතොරතුරු තව ආයතනයක් සතුව තිෙබනවා. 
සමහර ෙවලාවට   ඒ ආයතන ෙදෙකන්ම ෙම් ෙතොරතුරු  ලබා 
ගන්න ෙවනවා.  

මම උදාහරණයක් කියන්නම්. විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් 
Consular Affairs Division එකට දවසකට පුද්ගලයින් 500ක් 
විතර  එනවා. ඒ Consular Affairs Division එකට එන්ෙන් රට 
යන්න අවශ  වුණාම visa ගන්න ඕනෑ වුණාම තමන්ෙග් සහතික 
නිවැරදි බවට සහතික කර ගන්නයි. ඒ තමන්ෙග් උප්පැන්න 
සහතිකය නිවැරදියි කියලා ඒ ලියාපදිංචි කිරීෙම් ආයතනෙයන් 
ලියවිල්ලක් ලබා ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් විභාග සහතික 
නිවැරදියි කියා ලියවිල්ලක් ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒ ආදී කටයුතු 
සඳහා  විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශයට පුද්ගලයන් එනවා. ඒ ආවාම 
අපි ෙමොකද කරන්ෙන්?   

එහිදී ඉදිරිපත් කරන ලද උප්පැන්න සහතිකය අත්සන් කරලා 
තිෙබන්ෙන් මුල් උප්පැන්න සහතිකය අත්සන් කරපු පුද්ගලයාම ද  
කියලා ඒ ෙකොළවලින් බලනවා.  එෙහම නැත්නම් ඉදිරිපත් කරන 
ලද විභාග සහතිකවල විභාග ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් අත්සනද  
තිෙබන්ෙන් එෙහමත් නැත්නම් තව කවුරු ෙහෝ පුද්ගලෙයකුෙග් 
අත්සනද ෙම් තිෙබන්ෙන් කියලා බලනවා. එතෙකොට ෙම්ක අපට 
authenticate  කරන්න පුළුවන්ද කියා බලනවා. එෙහම කරන්න 
ගියාම ෙගොඩක් ෙවලාව යනවා. හරිම අකාර්යක්ෂමයි. ඒ වාෙග්ම 
ගනු-ෙදනුෙව් පිරිවැය වැඩි ෙවනවා. ෙමොකද, අපට ෙම් වැෙඩ්ට  
මිනිස්සු ෙගොඩක් තියාගන්න ෙවනවා.   එක එක්ෙකනාෙග් අත්සන් 
ෙහොයනවා ෙවනුවට  ෙම් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා, ෙම් 
පුද්ගලයා ඇත්ත වශෙයන්ම ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් සත  

වාර්තාවක්ද කියන එක ICT Agency එක හරහා ෙම් ජාල 
සම්බන්ධීකරණය කිරීම තුළින් අපට ෙහොයාගන්න පුළුවන් නම්, 
එය අපට ෙගොඩක් පහසු ෙවනවා; මිල අඩු ෙවනවා. ඉතින් අන්න 
එවැනි කාරණයක් කරන්න තමයි ඔය විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත ාංශය හරහා ICT Agency එක 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියලායි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. එෙහම 
නැතුව ඊට එහා ගිය ෛනතික කටයුත්තකට දත්ත එකතු කිරීමට 
ඔවුන්ට අයිතිවාසිකමක් නැති බව මම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ෙම් 
Electronic National Identity Card එකක තිෙබන වැදගත්කම 
හැටියට මම දකින්ෙන්, අෙප් නාස්ති ෙවන මුදල්,  අපෙත් යන 
මුදල් සහ වංචා දූෂණ කරන මුදල් නවත්වා ගන්න අපට පුළුවන් 
වන බවයි. එතෙකොට එක් ෙකෙනකුට සමෘද්ධි ෙදකක් ගන්න 
බැහැ. එෙහම නැත්නම් එක් පුද්ගලෙයකුට Electronic National 
Identity Cards ෙදකක් තියාෙගන passports ෙදකක් ගන්න 
හැකියාවක් නැහැ.  

ඒ ආදී වශෙයන්  දූෂිත ආකාරයට අෙප් සමහරු කරන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙම් කියාදාමය හරහා නවත්වා ගන්න පුළුවන් වනවා. 
ඉතින් ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා,  කාර්යක්ෂමව සහ අඩු 
පිරිවැයකින් ජනතාව සහ රජය අතර තිෙබන රෙට් ඉදිරි වැඩ 
පිළිෙවළ කරෙගන යාම සඳහා ෙම් අද අපි සම්මත කර ගන්නට 
ෙයෙදන  පනත් සංෙශෝධනය වැදගත් ෙව්වි කියලා. ඒ සඳහා 
සම්පූර්ණ ශක්තිය ගරු ඇමතිතුමාට ලැෙබ්වා! කියා පාර්ථනා 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට,  ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා  මන්තීතුමා, ඔබතුමාට 

විනාඩි 13ක කාලයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 3.37] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, 1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් පනත සංෙශෝධනය කිරීම සහ විද ත් හැඳුනුම්පතක් 
හඳුන්වා දීම පිළිබඳව ෙම් ෙකෙරන සාකච්ඡාව කාලීන වැදගත් 
සාකච්ඡාවක් බව මුලින්ම හඳුන්වන්න ඕනෑ. ෙම් ෙලෝකයට 
පුද්ගලෙයක් බිහිවුණාට පසුව උප්පැන්න සහතිකයක් ලබාදීම 
තුළින් ඔහුෙග් පළමුෙවනි ලියාපදිංචි කිරීම ෙකෙරනවා.  ඉන් 
අනතුරුව වයස අවුරුදු 16ක් වනවිට ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් 
කිරීෙම් කියාවලිය සිද්ධ වනවා.  

1971  වර්ෂෙය් මුලින්ම  ජාතික හැඳුනුම් පත ලබා දීෙම්  
කියාවලිය  සිද්ධ ෙවනෙකොට, අපි කුඩා දරුෙවෝ  හැටියට අපිට 
මතකයි.  අෙප් ෙදමව්පිෙයෝ,  වැඩිහිටිෙයෝ ෙබොෙහොම සිනහ මුසු 
මුහුණින් යුතුව තමයි ඒ කටයුත්තට ෙෆොෙටෝ ගන්නය කියා ගිෙය්.  
ෙෆොෙටෝ ගන්න ගිහින්  ෙෆොෙටෝ ගන්නවා; කාඩ් එකක් ෙදනවා;  
එදා ඒක ෙබොෙහොම නුහුරු,   නුපුරුදු  කියාවලියක් වුණා.  හැබැයි 
පසු කාලීනව ඒ හැඳුනුම් පත සමාජෙය් ෛදනික හැම 
කටයුත්තකටම අත වශ   ෙදයක්  බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.   
සමාජය දියුණුවීමත් එක්ක, සමාජ සම්බන්ධතා වැඩිවීමත් එක්ක  
ජාත න්තර ගනුෙදනු  කිරීම වැනි කටයුතුවලදී  ෙම් පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙදන හැඳුනුම් පෙත්  
විශාල වටිනාකමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද වනවිට දවසින් දවස  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ වටිනාකම වැඩි ෙවමින් පවතිනවා.  එවැනි වටපිටාවක් තුළ 
විද ත් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කර  ෙමහි  වටිනාකම  වඩාත් විධිමත් 
කරන්නට, කාර්යක්ෂම කරන්නට විෂයභාර අමාත වරයා හැටියට 
ඔබතුමා ගන්නා උත්සාහය ගැන අපි පශංසා කළ යුතු ෙවනවා. 

 ගරු ඇමතිතුමනි, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන යම් යම් -අකටයුතුකම් කියා මම 
කියන්ෙන් නැහැ.- පටලැවිලිසහගත තත්ත්වයන් නිසා මාධ  
හරහා  හා අපිට පාෙයෝගිකව දැන ගන්නට ලැබී තිෙබනවා, එකම 
අංකය සහ එකම නම තිෙබන හැඳුනුම්පත් - සමහරවිට අත් 
වැරදීම්වලින් ෙවන්නට ඇති - නිකුත් ෙවලා තිෙබන බව. අන්න 
එවැනි අවස්ථාවලදී බැංකුවලින් ගනු-ෙදනු කරන්න ගියාම,  
passport  එකක් ලබා ගන්න ගියාම  බරපතළ අපහසුතාවකට ඒ 
පුද්ගලයන් පත් වුණු අවස්ථාවන් පිළිබඳව විටින්විට වාර්තා 
ෙවනවා. එවැනි තත්ත්වයන් මගහැරවීමට දැනට නිකුත් කර 
තිෙබන හැඳුනුම්පත ෙවනුවට නව තාක්ෂණය ගැබ් කළ විද ත් 
හැඳුනුම්පතක්  නිකුත් කිරීම  කාලීන අවශ තාවක්.  එතැනදී ෙම් 
පුද්ගලයන්ෙග් සියලු දත්ත අතර ෙවනස් කළ ෙනොහැකි දත්ත 
තිෙබනවා. පුද්ගලෙයකුෙගන් පුද්ගලෙයකුට ඇඟිලි සලකුණු, ෙල් 
සම්පල් වැනි ෙද්වල් ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා ඇතුළත් 
හැඳුනුම්පතක්  නිකුත් කිරීම තුළ යම් යම් අත් වැරදීම් නැත්නම් 
යම් යම් ෙනොගැලපීම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම්  ඒවා නිවැරදි  
කර ගැනීෙම් හැකියාවක්  ලැෙබනවාය  කියන එක අපෙග්  
විශ්වාසයයි.  

 ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙවනෙකොට ෙම් හැඳුනුම්පත  ෙනොමැතිව 
කිසිෙවකුට ෛදනිකව  සමාජෙය් කිසිම ෙදයක්  කර ගත ෙනොහැකි  
මට්ටමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්  තත්ත්වයට ෙදන්නට පුළුවන් 
එකම විසඳුම තමයි ඔබතුමා ෙම් අර ෙගන තිෙබන පියවර. එම 
නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප්  කිසිදු ගැටලුවක්, පශ්නයක් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරන්න ට කැමතියි. පසු ගිය  
දවස්වල සිදු ෙවච්ච ස්වාභාවික  ආපදා තත්ත්වයන් නිසා -රෙට් 
විවිධ පළාත්වල ඇති වුණු ගංවතුර සහ නායයෑම් නිසා- ඒ 
පුරවැසියන්ෙග් සියලු නීත නුකූල ලිපිෙල්ඛන විනාශ ෙවලා  
ගිහින් තිෙබනවා. ඒ  අයට අද ෙවනෙකොට තමන්ෙග් ගිණුම් ගත 
කළ -තැන්පත් කළ- මුදල් නැවත ලබා ගැනීෙම් අපහසුතාවක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද ඔවුන්ෙග් ජාතික හැඳුනුම්පත්, පාස් ෙපොත් සහ 
ෙචක්ෙපොත් ආදිය ෙනොමැතිවීම තුළ,  නියමිත ලිපිෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කිරීමට අෙපොෙහොසත් වීම තුළ බරපතළ අපහසුතාවකට  
පුරවැසියන් හැටියට ඒ අය ලක්ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු  ගිය දිනවල 
සාලාව හමුදා කඳවුෙර් සිදු වූ ඒ මහා  පිපුරුමත් එක්ක ඇති ෙවච්ච 
ගිනි ගැනීෙම්දී තමන්ෙග් ජීවිතය සහ ඇඳිවත පමණක්  ඉතිරිව 
සියලු නිවාස, ෙද්පළ, නීත නුකූල ලිපිෙල්ඛන  විනාශ වුණ උදවිය 
ඉන්නවා. ෙම්  තත්ත්වය  තුළ ඒ අය  දහස් ගණනක් අද  බරපතළ 
අපහසුතාවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා විෂයභාර 
ඇමතිවරයා  හැටියට අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනට සිටින නිලධාරීන් පමාණවත් ෙනොවන්ෙන් 
නම්, ගාම නිලධාරින්  සහ අෙනකුත් පිළිගත හැකි  නිලධාරීන්ෙග්  
සංඛ ාව පමාණවත් ෙනොවන්ෙන් නම්, නිලධාරින් සංඛ ාව වැඩි 
කර ෙහෝ  ෙම් පුරවැසියන්ෙග් පුරවැසිභාවය තහවුරු කිරීෙම් ලිඛිත 
ලියවිල්ල ෙවච්ච  ජාතික හැදුනුම්පත හැකි ඉක්මනින් ලබා දීම 
සඳහා  විධිමත් කමික වැඩපිළිෙවළක් සකස්  කරන්නය කියන 
ඉල්ලීම කරනවා.  

ඒ ගිනිගැනීම්, ගංවතුර, නායයාම් ඇති වුණ ෙවලාෙව් ඒ ඒ 
විෂයභාර ඇමතිවරු පකාශ කළ ආකාරයට කඩිනමින් ෙම් 
වැඩකටයුතු සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා,"අපි වහාම  
ෙගය හදාගන්න රුපියල් පණස්දාහක් ෙදනවා; ෙගය හදා 
 ෙදනතුරු මුදල් හදල් ෙදනවා; සියලු අවස්ථාවන් සම්පුර්ණ 
කරනවා. කිසිම ගැටලුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ" කියා. අද ෙවනෙකොට 
ඒවා  ටික ටික අතපසු ෙවලා  ගිහින්  වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් ඒ 
සුපුරුදු  කියාදාමය  එළි දක්වමින් අද ටකරන් තහඩු හත අටක් 
පමණක් ෙදන මට්ටමට   පත් ෙවලා තිෙබනවා.  යටිතල පහසුකම් 
සැපයීම දිෙනන් දින කල් යනවා.  අන්න එවැනි තත්ත්වයක්                 
තුළ පුද්ගලෙයකුට තමන්ෙග් ලියාපදිංචිය ඔප්පු කරන්න                
පුළුවන්  එකම සහතික පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙදන  හැඳුනුම්පතයි.  ඒ  නිසා එය නිකුත් 
කිරීෙම් අවශ තාව පිළිබඳව  ඔබතුමාෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු 
කරන්නය කියා අපි  ඉල්ලීමක්  කරනවා.  

එය ඉතා ඉක්මනින්, කඩිනමින් සිදු විය යුතු කටයුත්තක්. එෙසේ 
ෙනොවුෙණොත්, ඔවුන්ෙග් ෛදනික ජීවිතය, සමාජයීය ජීවිතය 
සම්පූර්ණෙයන් කඩා වැෙටන මට්ටමට පත් වනවා.  

එෙසේම, දවිඩ භාෂාෙවන් කථා කළ ගරු මන්තීවරෙයක් පකාශ 
කළා වාෙග් හැඳුනුම් පත ලබා දීෙම්දී, නිකුත් කිරීෙම්දී හැඳුනුම් 
පත තුළිනුත් ජාතිකත්වය කියන එක - තමන්ෙග් ජාතිය පිළිබඳව 
තමන්ට ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. සිංහල වුණු අපට අෙප් ජාතිය 
ගැන ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. දවිඩ අයටත් එෙහම ෙගෞරවයක් 
තිෙබනවා. - තවදුරටත් ඒ ආකාරෙයන්ම ඉදිරියට ෙනොයන ෙලස 
හැම හැඳුනුම් පතක්ම පිළිගත හැකි ආකාරයට භාෂා තුෙනන්ම 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. National Identity Card එක අතට 
ගත්ත ගමන් ෙමොහු දවිඩ ජාතිකෙයක්ය, ෙමොහු සිංහල 
ජාතිකෙයක්ය කියලා දැන ගන්න පුළුවන් කමයක් නැතුව, 
ෙපොදුෙව් ෙමොහු ශී ලාංකිකෙයක්ය, ෙමොහු ශී ලාංකික 
පුරවැසිෙයක්ය යන්න පිළිබිඹු වන ආකාරෙයන්, නවීන 
තාක්ෂණයත් එක්ක ලබා දීමට නියමිත හැඳුනුම් පත සකස් 
කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. අපට  අවශ  වන්ෙන් නැහැ, 
ෙමොහු කිනම් ජාතිකෙයක්ද කියන කාරණය.  ෙමොහු උපතින් දවිඩ 
ෙකෙනක්ය, මුස්ලිම් ෙකෙනක්ය, සිංහල ෙකෙනක්ය යන්න 
ෙල්ඛනගතව තිෙබනවාට වඩා ඒක අෙප් හිත් තුළ, පපුෙව් 
තිබුණාම ඇති කියන එක තමයි මෙග් හැඟීම. ඒ නිසා ඒ 
ආකාරයට දියුණු තාක්ෂණික වැඩ පිළිෙවළකුත් එක්ක එය ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවා නම් එය ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක් හැටියට 
අපි සලකනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි දැක්කා, පසු ගිය 
අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන ෙකොට රජය සුපුරුදු ආකාරයට 
සාමාන  ජනතාවෙග් අවශ තා වුණු ගිනි ෙපට්ටෙය් ඉඳලා හැම 
භාණ්ඩයකටම බදු පැෙනව්ව බව. හැම ෙදයකම මිල වැඩි කළා. ඒ 
වාෙග්ම හැඳුනුම් පතක් නිකුත් කිරීෙම්දීත්, නැති වූ හැඳුනුම් පතක් 
නැවත ලබා දීෙම්දීත් ඉතා විශාල වශෙයන් මුදල් අය කරන්න 
තීන්දු කළා. රජය මුහුණ පා තිෙබන මහා භයානක ආර්ථික 
අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්න මහා සාපකාරි ''වැට්'' එක වැඩි කරලා 
ජනතාවෙග් සාක්කුවට තට්ටු කළා වාෙග්ම,  රෙට් ඉන්න අවුරුදු 
16ට වැඩි සෑම පුරවැසියකුටම හැඳුනුම් පතක් අනිවාර්යයි කියන 
සාධකය උපෙයෝගී කර  ෙගන, ඒ තුළිනුත් රජෙය් ආදායම වැඩි 
කර ගන්න කටයුතු කිරීමට, එනම් හැඳුනුම් පත ලබා දීෙම්දී ඒ 
සඳහාත් අතිවිශාල වශෙයන් මුදල් අය කිරීමට ගත්ත තීරණයට 
නම් අපට එකඟ වන්න බැහැ. එම නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, විෂය 
භාර ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් 
හැම ෙදයින්ම සල්ලි එකතු කරලා තමන්ෙග් ආණ්ඩුෙව් මඩිය තර 
කර ගැනීමට කරන වැඩ පිළිෙවළට පරිබාහිරව ගිහිල්ලා, 
අත වශ  ෙදයක් වන ජාතික හැඳුනුම් පත නිකුත් කිරීෙම් 
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කටයුත්ෙත්දී සාධාරණ මුදලක්, දරා ගත හැකි මුදලක් අය 
ෙකෙරන ආකාරයට ඒ ගාස්තු සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් සැලකිල්ල 
නැවත ෙයොමු කරලා කටයුතු කරනවා ඇති කියලාත් අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, රටක පුද්ගලයන්ෙග් ෙතොරතුරු, දත්ත එක් 
රැස් කිරීම, ගබඩා කිරීම, සන්තකෙය් තබා ගැනීම පිළිගත හැකි 
රාජ  ආයතනයක භාරෙය් පැවතිය යුතුයි කියන ෙද් අපි මූලික 
සිද්ධාන්තයක් විධියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත  තුළින් ඉදිරිපත් 
කරනවා. එය යම් යම් ෙකොටස් අතට පත් වන ආකාරයට ගිෙයොත්, 
එය රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට, පුද්ගල ආරක්ෂාවට සහ පුද්ගල 
අනන තාව වැනි ෙද්වල්වලට  ෙකදිනක ෙහෝ වැරැදි ආකාරයකට 
පාවිච්චි විය හැකිව තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ෙබදුම්වාදී මහා යුද්ධය 
පැවති කාලෙය් උතුෙර් හිටපු ඇතැම් පුද්ගලයන්ෙග් ෙතොරතුරු 
ෙහොයා ගන්න බැරි මට්ටමක් ඇතිෙවලා තිබුණු ආකාරය අපි 
දැක්කා. අද හිරගත කරලා ඉන්න බුද්ධි අංශ නිලධාරින් එදා 
පභාකරන්ෙග් උපන් ගමට ගිහිල්ලා ඔහුෙග් ෙතොරතුරු,  ඇඟිලි 
සලකුණු ෙහොයා ගත්තා හැෙරන්න  ඔහු පිළිබඳව ෙහොයා ගන්න 
පුළුවන් ෙවන කමෙව්දයක් රජය සතුව තිබුෙණ් නැහැ. 

හැබැයි, අලුත් විද ත් හැඳුනුම්පත තුළින් ෙල් වර්ගය, ඇඟිලි 
සලකුණු - ෙම් සියල්ල -  ලබා ගත හැකි ආකාරයට සකස් කරන්න 
සැලසුම් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි 
ආකාරයක රහස  භාවයක් රජය සතුව තිබිය යුතුයි.  විවිධ 
අවස්ථාවල ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ අංශවලින් යම් යම් සැක 
සංකා  සහිත අදහස් පකාශ ෙවමින් පවතිනවා, ෙම් ෙතොරතුරු සහ 
දත්ත ෙවනත් ආකාරවලට පිටවීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවාය 
කියලා. 

ඒ නිසා හැම ෙකෙනකුෙග්ම අනන තාව ආරක්ෂා කිරීම 
ර ජෙය් වගකීමක්. ඒ රහසිගත ෙතොරතුරු රහස  ආකාරෙයනුත්, 
වැදගත් ආකාරෙයනුත් තියාෙගන කටයුතු කිරීෙම් අවශ තාවක් 
තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධව මීට වැඩිය කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ඉදිරිපත් කරන වැඩ පිළිෙවළට අෙප් කිසිම 
අකැමැත්තක් නැහැ. එයට අපි සහෙයෝගය ෙදනවා. රටක 
දියුණුවට,සමාජෙය් දියුණුවට ෙමවැනි ආකාරෙය් සංවර්ධනාත්මක 
තීන්දු තීරණ ගැනීම, අණපනත් සකස් කිරීම රජයක් විසින් කළ 
යුතුයි. සකස් කරන අණපනත්, ගන්නා තීන්දු තීරණ නවීන 
ෙලෝකයට ගැළෙපන ආකාරයට සිදු කළ යුතුයි. ෙබොෙහොම 
සංකීර්ණ සමාජයක ජීවත් ෙවන පුද්ගලයන්ට බලපාන, සංකීර්ණ 
වූ කියාදාමයකට අත ගහලා තිෙබන රජයක් -ආණ්ඩුවක්- වඩාත් 
සරල ආකාරෙයන් ඒවා විසඳා ගත හැකි ආකාරයට කටයුතු කළ 
යුතුයි.  

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත ාංශයක් සහ ඇමතිවරෙයකුත් 
ඉන්න කාලයක ලංකාෙව් ඕනෑම පුද්ගලෙයකු පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ -තත්පර කිහිපයක් තුළ- ලබා ගැනීමට 
හැකි, වැදගත් ආකාරයට හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරන්න කටයුතු 
කිරීමත් ඒ වාෙග්ම පනත සංෙශෝධනයට ලක් කිරීමත් කාලීන 
අවශ තාවක් බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය 

සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු ලකී 

ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  

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

 
අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு  பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE 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 බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 3.49] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

පනත සංෙශෝධනය කරන ෙම්  අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධව ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරමින් යම් කරුණු කිහිපයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, ඇමතිතුමාෙග්ත් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. පළමුෙකොටම පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් කියාවලිය 
යාවත්කාලීන කරන, තාක්ෂණයකට සම්බන්ධ කරන  
සංෙශෝධනයට අපි මූලික වශෙයන් එකඟතාවක් තිෙබනවා. ඒ 
එක්කම ෙම් පනත සංෙශෝධනෙය්දී, අපි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාෙග් සහ ෙම් සභාෙව් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු 
කරවන්න කැමැතියි. මම ෙම් කියන්න යන කාරණය කලින් 
පනෙත්ත් තිබුණා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්ත් ඒ සංෙශෝධනය 
තිෙබනවා.  

පනත් ෙකටුම්පෙත් 28වැනි වගන්තිෙය් තිෙබන පරිදි, යම් කිසි 
පුද්ගලෙයකු හැඳුනුම්පතක් ඉල්ලුම් කරන්න පැහැර හැරිෙයොත් 
එය දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් ෙලස දන්වලා තිෙබනවා. රුපියල් 
5,000කට ෙනොවැඩි දඩයක් නියම කරන්න පුළුවන්. ෙමය 
කියාත්මක ෙකෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් යම් පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න මම කැමැතියි.  

අෙප් රෙට් හැම ෙදනාම තමන්ෙග් වයස අවුරුදු 15 පිෙරනවා 
කියන එක ගැන අවධානෙයන් ඉන්ෙන් නැහැ. මම පිළිගන්නවා, 
එය ඔහුෙග් වගකීමක් බව. වගකීමක් සහිත පුරවැසියන් වශෙයන් 
ඔවුන්ට වගකීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් අපි දන්නවා, අවුරුදු 15, 
16, 17 වයෙසේ ඉන්ෙන් දරුෙවෝ කියලා. ඒ ෙගවල්වල එයට අදාළ 
කරන පරිසරය නැති නම් ඒ අවධානය නැති නම් ඒ දරුවන්ෙගන් 
ඒක ගිලිෙහන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවක හැඳුනුම්පත නැතුව 
රුපියල් 5,000 දඩයකුත් කන්න ෙවලා, නීතිඥයන්ටත් ෙගවන්න 
ෙවලා විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් නීතිය 
තිෙබන ගමන්ම ෙමවැනි අයට යම් කිසි අභියාචනාවක් කරන්න 
අවස්ථාවක් උදා කරවන කමෙව්දයක් ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් 
සකස් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගාමීය ජනතාව ගත්තත්, උතුරු පළාෙත් ජීවත් ෙවන ජනතාව 
ගත්තත් ඔවුන් සුවිශාල වශෙයන් ෙම් කියාවලිෙයන් පිටස්තරවයි 
ඉන්ෙන්. ඔවුන් රාජ  පරිපාලන කියාවලිය පිළිබඳව ඒ තරම් 
අවෙබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. 

අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ඔබතුමා කිව්වා, "හැඳුනුම්පත් ලබා 
දීම සඳහා උතුරු පළාතට සහ නැ ෙඟනහිර පළාතට කාර්යාල 
ආරම්භ කරනවා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
තාක්ෂණය හරහා හැම ෙදයක්ම මධ ගත කරනෙකොට එහි ෙසේවය 
විමධ ගත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ  කියන්ෙන් මධ ගත ෙතොරතුරු 
පද්ධතියක් හරහා අපි ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ? මධ ගත 
ෙතොරතුරු පද්ධතියක් හරහා කරන්න ඕනෑ පධාන ෙද් තමයි 
ෙසේවය විමධ ගත කරන එක. ඔබතුමා තනතුරු දරන කාලෙය්දී 
ෙම්ක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමට ෙදන එක තමයි 
අරමුණු ෙවන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, පළාත් කිව්වත් ෙලොකු 
ෙත්රුමක් නැහැ. අම්පාෙර් ෙකෙනකුට තිකුණාමලයට ගිහිල්ලා 
හැඳුනුම්පත ගන්න එකයි, ෙකොළඹට එන එෙක්යි ෙවනසක් නැහැ. 
කල්පිටිය ෙකෙනකුට කුරුණෑගලට ඇවිල්ලා ගන්න එෙකයි, 
ෙකොළඹට එන එෙක්යි ෙවනසක් නැහැ. ෙකොළඹට එන එක 
ෙලෙහසියි. ෙම්ක හැම ෙකනාටමත් අත වශ  වන නිසා පළාත් 
ෙදක තුනකින් ෙමය ලබා ගැනීම සීමා කරන්ෙන් නැතුව අදියර 
පමාණයක් සකස් කරලා ෙහෝ එය දිස්තික් මට්ටමින් ලබා ෙදන්න 
කටයුතු සකස් කරන්න. 

දැන් අපි නුවර එළිය, කෑගල්ල, මහනුවර වාෙග් දිස්තික්ක 
ගැන බලමු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා ජීවත් වන මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් නගරාසන්නව පහසුකම් අධික වුණත් උඩුදුම්බර 
වාෙග් පැති, හසලක වාෙග් පැති ඉතාම දුෂ්කරයි. ඒ වාෙග් පැති 
ෙමොනරාගලට වඩා දුෂ්කරයි. එම නිසා ඒ සම්බන්ධවත් ගරු එස්.බී. 
නාවින්න අමාත තුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. රුපියල් 
බිලියන ගණනක් වියදම් කරලා centralize කළාට වැඩක් නැහැ, 
service එක මිනිසුන්ට ගෙම්දි ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්. 

ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් 
අහන්නට කැමැති ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ෙම් කාරණය කලින් 
පනෙත්ත් තිබුණා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්ත් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අපි ජාතික හැඳුනුම්පත නැති වුණාම ෙපොලීසිෙය් 
පැමිණිල්ලක් දාන්න ඕනෑ ඇයි? උප්පැන්න සහතිකය නැති වුණාම 
අපි ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් දාන්ෙන් නැහැ. මම හිතනවා, 
ෙකෙනකුට වැදගත්ම සහතිකයක් කියලා උප්පැන්න සහතිකය. 
ඒකත් රජෙයන් ෙදන්ෙන්. සියලුම සහතිකවල ආරම්භක සහතිකය 
ඒක. අපි ඡන්ද හිමිකම ගන්න ගියත්, passport එක ගන්න ගියත්, 
driving licence එක ගන්න ගියත්, National Identity Card එක 
හදා ගන්න ගියත් උප්පැන්න සහතිකය අවශ යි. නමුත් අපි 
උප්පැන්න සහතිකය නැති වුණාම ෙපොලීසියට යන්ෙන් නැහැ. අපි 
අහන ෙද් තමයි, ෙකෙනකුට හැඳුනුම්පත නැති වුණාම ඒ 
කටයුත්ත ඔබතුමාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉටු කර ගන්නට බැරි 
ඇයි? ෙපොලීසිය කියලා කියන්ෙන්, -ෙපොලීසිෙය් සිවිල් පැත්තක් 
තිෙබන බව ඇත්ත.- අපරාධ සම්බන්ධව පධානව කටයුතු කරන 
ආයතනයක්.  

අද රථ වාහන වැරදි සම්බන්ධව ෙපොලීසිය හරහා ඒ දඩ 
ෙගවන්නටවීම නිසා මිනිසුන් සුවිශාල පීඩනයකට මුහුණ ෙදනවා. 
දඩයට වඩා අමාරුයි ඒ කියාවලිය. ඒ නිසා මම ගරු එස්.බී. 
නාවින්න අමාත තුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි. හැඳුනුම්පත නැති 
වුණාම ෙපොලීසියට යාෙම් ෛනතික අවශ තාව ෙමොකක්ද? 
පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දිස්තික් 

නිෙයෝජිතතුමාට ෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට ඒ ගැන 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්නට බැරි ඇයි? ඒ office එෙකන්ම 
පුද්ගලයකුට තමන්ෙග් නැති වුණු හැඳුනුම්පත හදන්නට 
application එකත් අරන් එන්නට කමයක් හදන්නට බැරි ඇයි? 
ඇයි හැම ෙදයකටම ෙපොලීසිය අස්සට යවන්ෙන්? ෙම්ක 
ෙපොලීසියට අදාළ ෙදයකුත් ෙනොෙවයි. ෙකෙනක් අපරාධයක් 
කරලා නම් ෙපොලීසිය ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරයි. ඒ නිසා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් වාෙග් සිවිල් කටයුතු පුළුවන් තරම් ෙපොලීසිය 
සහ හමුදාව පැත්ෙතන් අයින් කරන්න කියලා.  

ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, 
ෙලෝකෙය් ෙගොඩක් රටවල් තිෙබනවා, රථ වාහන වැරදි 
ෙපොලීසියත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා නැති. පුද්ගලෙයක් ගිහින් 
වාහනයක් traffic light pole එකක හැප්පුෙවොත් ඒ අලාභය 
ෙගවන්නට ඕනෑ මහා මාර්ග අමාත ාංශයට. ෙපොලීසියත් සමඟ 
කටයුතු කරන්නට ෙවන්ෙන්  ජීවිත හානියක් වුණාම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි දත්ත 
එකතු කිරීම. දැන් ෙගොඩාක් අය කථා කරනවා, ජාතික ආරක්ෂාව 
පැත්ෙතන් හැම ෙකනාෙග්ම ෙතොරතුරු එකතු කර ගැනීම අතිශය 
වැදගත් කියලා. ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, ෙම්ෙක් 
අෙනක් පැත්ත ෙමයයි. ෙම් ෙතොරතුරු එකතු කිරීම හරහා අපව 
අපරාධකාරෙයෝ ෙලස සැලෙකනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, 
ෙපොලීසිය භාරව කටයුතු කරන අමාත තුමා ෙම් සභාෙව් 
ඉන්නවාද කියලා. ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
අභ න්තර කටයුතු මිස ෙපොලීසිය ඔබතුමාෙග් විෂය පථයට නැහැ.  

ෙම් රෙට් අපරාධකාරෙයෝ ෙකොපමණ ඉන්නවාද? දැන් 
කවුරුත් කියනවා, ෙව්ගෙයන් ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්නට ඕනෑ ලු; 
අපරාධයක් වුණාම ඔහුෙග් අම්මයි, තාත්තයි, නැන්දයි, සීයයි ගැන 
ෙතොරතුරු  ෙසොයා ගන්න ඕනෑයි  කියලා. මම අහන්නට කැමැතියි, 
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙගන් කී ෙදෙනක් අපරාධකාරෙයෝද කියලා. 
සියයට 1ක්වත් නැහැ. මම අහන්ෙන්, මෙග් ජීව දත්ත- ඕෙන් නැති 
ෙද්වල්- ෙතොරතුරු ආණ්ඩුවට ෙදන්න ඕනෑ ඇයි?  මෙග් මුහුණ, 
මෙග් උප්පැන්න සහතිකෙය් අංකය, මෙග් නාමය, මෙග් උපන් 
දිනය වාෙග් ෙද්වල් දුන්නාට පශ්නයක් නැහැ. සියලු ෙතොරතුරු 
ලබාදීම හරහා ෙම්ක criminalize කරනවා. දැන් හැම ෙකනාම 
කියන්ෙන් සියලු ෙදනාෙග්ම ෙතොරතුරු ගන්න ඕනෑ කියලා. අෙප් 
රෙට් ෙපොලීසියට එෙහම පශ්නයක් ෙවලා ඇති.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපරාධකාරෙයෝ 
පසිද්ධිෙය් ෙහොඳට ඉන්නවා. ලංකාෙව් වැඩිම අපරාධ කරන්ෙන් 
ආණ්ඩු ෙන්? ෙලෝකෙය් හැම රටකම පධානම අපරාධ කරන්ෙන් 
ආණ්ඩුව, ඊළඟට සමාගම්, ඊළඟට තමයි පුද්ගලෙයෝ. State 
crimes, corporate crimes, ඊට පසුව තමයි  individual crimes 
එන්ෙන්.  

දැන් "ෙකොකා ෙකෝලා" එෙකන් ෙහෝ ෙවනත් සමාගමකින් - 
මම ඒ සමාගෙම් නම කිව්ෙව් වි ෙශේෂයක් නිසා ෙනොෙවයි- අපට 
විෂ සහිත දව  දාලා කෑම බීම විකුණනවා. ඒවාෙය් 
අධ ක්ෂවරුන්ව දන්නවා. කවදාවත් ඒ අයව අපරාධ සම්බන්ධව 
ෙගනිහිල්ලා නැහැ. ආණ්ඩුවලින් ඕනෑ තරම් අපරාධ කරනවා. 
ඒවා සම්බන්ධව කියා කරන්ෙන් නැහැ. පුද්ගලෙයෝ සංඛ ාවක් 
ගැන තමයි අපි කාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්. අපි 
අපරාධකාරෙයෝ ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජනතාව අපරාධකාරෙයෝද? 
දැන් ෙම් රෙට් ෙපොලීසියට මහා පශ්නයක් තිෙබනවාද, 
අපරාධකාරයන්ෙග් දත්ත ෙසොයා ගැනීමට බැරිකම ගැන? මම 
හිතන්ෙන් නම් එෙහම පශ්නයක් නැහැ. බුද්ධි අංශ විශාල 
සංඛ ාවක් තිෙබනවා. හැම තැනම CCTV Cameras සවි කරලා 
තිෙබනවා. ඊට අමතරව මිනිසුන් පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා, ෙපොඩි 
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ෙදයක් වුණත් 'ටක්' ගාලා වීඩිෙයෝ කරලා ෙපන්වන්නට. ෙමොකද, 
අපි ෙම් විවාදය ගන්නට ඕනෑ. ආණ්ඩුවකට බැහැ අෙප් හැම 
ෙදයක්ම ඉල්ලන්නට. ආණ්ඩුව කියන්ෙන් උත්තරීතර, සර්ව 
සාධාරණ ආයතනයක් ෙනොෙවයි. ඒක ෙද්ශපාලන ආයතනයක්. 
අෙප් මන්තීතුමන්ලා කියන විට, ජාතික ආරක්ෂාව පැ ත්ෙතන් අපි 
ඔක්ෙකොම  ෙදන්න ඕනෑ; "අපි ඇඟිලි සලකුණුත් ෙදමු; ඇස්වල 
සලකුණුත් ෙදමු; ෙතොල්වල සලකුණුත් ෙදමු; ඔක්ෙකෝම ෙදමු" 
කියලා කියන ෙකොට, ෙනො දැනුවත්වම අපත් අපරාධකරුවන්ෙග් 
මානසිකත්වෙයන්  කටයුතු කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. 
නමුත්, ඇත්ත අපරාධකාරෙයෝ ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. ලංකා 
ආණ්ඩුවට අදාළ අපරාධකාරයන් - අද දූෂණයට නම් ෙවච්ච 
නිලධාරින්- රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම ඉහළ තනතුරුවලට පත් කරලා 
එවනවා. අපරාධ කරලා පැනපු කට්ටිය-  මුදල් අමාත ාංශෙය් 
හිටපු ෙල්කම්තුමා දැන් ෙහොයා ගන්නත් නැහැ; ෙකොයි ෙලෝකෙය්ද 
දන්ෙනත් නැහැ. හිටපු ෙපොලිස්පතිවරයා තමයි  අමාත ාංශ 
ෙල්කම් කරලා ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණය දවෙසේ පැනලා ගිෙය්. 
තවම ෙහොයා ගන්න බැරි ද? එයා ෙකොෙහේ හරි හිම යට හැංගිලා ද? 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු-ෙදනුවට සම්බන්ධ අතිෙර්ක ෙල්කම්වරිය 
පැනලා ගිහිල්ලා. අල්ලන්න බැරි ද? උදයංග වීරතුංග පැනලා 
ඉන්නවා. ඔහු හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක හැමතැනම රවුම් 
ගහනවා. අල්ලන්න බැරි ද? දත්ත නැති නිසා ද? හැඳුනුම්පෙත් 
පශ්නයක් නිසා ද?  

මම ජාතික ආරක්ෂාව සැහැල්ලු කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත්, 
"ජාතික ආරක්ෂාව" කියලා අෙප් DNA maps ෙදන්න ඕනෑ නැහැ. 
 ෙලොෙක් ෙකොෙහේවත් එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. මිනිසුන්ට chip 
එකක් දාන්න පවා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය Obama Health 
Care Reform Bill එක ෙගනාවා. ෙමෙහම සිදු වුණාම එෙහමයි 
ෙවන්ෙන්.  Obama Health Care Reform Bill එෙක් regulation 
එකක් තිෙබනවා, හැම මනුස්සෙයක්ම උපදින ෙකොට chip එකක් 
සවිකිරීමක් ගැන, ඔහුෙග් දත්ත එකතු කළ හැකිවන පරිදි. නමුත්, 
එය පතික්ෙෂේප වුණා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නිසි ෙගෞරවය ඇතිවයි කියන්ෙන්, 
ඔබතුමා අෙපන් ඕනෑවට වැඩිය ෙද්වල් ඉල්ලන්න එපා. ඔබතුමා 
ඕනෑවට වැඩිය ෙද්වල් ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙගන් ඉල්ලන්න එපා. 
ෙමොකද, ආණ්ඩුව කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන ආයතනයක්.  ඔබතුමා 
අද ආණ්ඩුෙව්, ෙහට විපක්ෂෙය් ඉන්න පුළුවන්. මම ඒ කරුණ 
රෙට් ජනතාවෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා.  

මම අපරාධ ගැන යම් කරුණු ටිකක් කිව්ව නිසා, මම දැන් ෙම් 
කරුණ ගැනත් කියන්න කැමැතියි. සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය 
අෙප් රටට ජාත න්තර මට්ටමින් කීර්තියක් ෙගන ආව කීඩිකාවක්. 
ඇෙග් මහත්තයා ඇයට පහර දුන්නා කියලා ෙම් දවස්වල යම් 
මාධ  ආන්ෙදෝලනයක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාට නිශ්චිතවම 
අදාළ නැති වුණත්, ෙම් ෙවලාෙව් ඒ ගැනත් යමක් කියන එක 
ෙහොඳයි කියලා මට හිතුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දන්නා අන්දමට, ඇයට 
පහර දීලා ඇය ෙරෝහල්ගත ෙවනවා; ඇය ෙරෝහෙල් ඉන්දැද්දිම 
ඇ ෙග් මහත්තයාට ඇප ලැෙබනවා. මා දන්නා නීතියට අනුව නම්, 
ෙකෙනකුට පහර දීලා ෙරෝහල්ගත ෙවලා ඉන්න ෙකොට ඒ වරද 
කළ ෙකනාට ඇප ෙදන්න බැහැ.  අපි දන්නවා, සුසන්තිකා ජයසිංහ 
මහත්මියට කැමති ෙගොඩක් අය ෙම් රෙට් ඉන්නවා කියලා.  ෙම් 
ගැන ඒ එක්ෙකෙනක්වත් කථා කරන්ෙන් නැහැ; එකම කාන්තා 
සංවිධානයක්වත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  මම හිතුවා, ෙම් පශ්නය 
ගැන කථා කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, සුසන්තිකා ජයසිංහ 
මහත්මියෙග් සැමියා ඇය සම්බන්ධව යම් ෙචෝදනාවක් කරනවා. 
සමහර විට ඒ ෙචෝදනාව නිවැරදි ෙවන්නත් පුළුවන්, වැරැදි 
ෙවන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු, ඒ ෙචෝදනාව නිවැරදියි කියලා. 

නමුත්, එය නිවැරදි ෙචෝදනාවක්  වුණාය කියලා සුසන්තිකාට 
පහර ෙදන්න මහත්තයාට තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද? මුළු රටම ඒ 
අයිතිය පිළි අරෙගන තිෙබනවා. මට සැකයක් තිෙබනවා, උසාවිය 
සලකා බලන්න ඇත්ෙතත් ඒ කරුණමද කියලා. ෙමොකද, 
සුසන්තිකා මහත්මියට තුවාල ෙවලා ෙරෝහල්ගතව සිටියදී ඇයෙග් 
සැමියාට ඇප ෙදන්න අදාළ අධිකරණය සැලකිල්ලට ගත්ෙත් 
ඇෙග් සැමියා ඉදිරිපත් කළ තර්කයයි. ඇෙග් ස්වාමිපුරුෂයා යම් 
කිසි ෙචෝදනාවක්  ඇයට කරනවා. අපි හිතමු, එය එෙහමමයි 
කියලා. එතෙකොට ගහන්න, මරන්න, අඬු කඩන්න අයිතියක් 
තිෙබනවාද? ෙමොකද, සුසන්තිකාට හඬක් නැත්නම් ෙම් රෙට් 
ගුරුවරියකෙග්, ෙම් රෙට් සාමාන  කාන්තාවකෙග් ඔළු පළා, අත 
පය කඩලා දැම්මත් ෙම් රෙට් කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් ගණිකා 
මධ ස්ථාන ෙකොච්චර තිෙබනවාද කියලා. ශී ලංකා ෙපොලීසිය රෑ 
ෙහෝ දවාලක ෙමම ගණිකා මධ ස්ථානවලට පැන්ෙනොත් -පැය 
24ම තිෙබන ඒවාත්  තිෙබනවා ෙන්.- එක දවසින් පිරිමින් 
25,000කට වඩා අල්ල ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එතෙකොට, 
ඒ පිරිමින්ට ගහන්න කියලා ඒ කාන්තාවන්ට අපි අයිතිය 
ෙදනවාද? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් බිරින්දෑවරුන් ගාවට එක්ක ෙගන 
ගිහිල්ලා සවල්වලින් ගහන්න කියලා අයිතිය ලබා ෙදනවා ද? 
ගණිකා මධ ස්ථානවලට යන්ෙන් පිරිමි මිසක් ෙවන අය 
ෙනොෙවයි ෙන්.  මුළු රටම ෙම් පශ්නය ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම්ක ඔබතුමාට සම්බන්ධ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත්,මම 
හිතන්ෙන් ඇය කුමන වැරැද්ද කළත් මහත්තයාට එෙහම කරන්න 
අයිතියක් නැහැ කියන තැනයි අපි ගන්න ඕනෑ වන්ෙන් කියලායි. 
එෙහම නැත්නම් ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ෙග් ඔළු පළා, උසාවි 
ගිහිල්ලා ඇපත් අරෙගන රූපවාහිනියට 'ෙපොර ෙටෝක්' ෙදන්නත් 
ස්වාමිපුරුෂයන්ට පුළුවන් වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන කරුණ වශෙයන් මම 
ෙමය කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන හැඳුනුම්පත  සම්බන්ධව අද මන්තීවරුන් 
ෙබොෙහොමයක් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එම හැඳුනුම්පත නිෂ්පාදනය 
කරන ෙටන්ඩරය පිළිබඳව විශාල හාහූවක් තිෙබනවා. ෙම් 
හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම්දී එයට අදාළ නීතිය අනුව ඒ සඳහා 
අදාළව කරන හැඳුනුම්පත් නිෂ්පාදනය කිරීමත් ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශය හරහා සිදු විය යුතුයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආර්ථිකමය 
වශෙයන් ෙහෝ ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් ෙහෝ ෙවනත් අන්දමකින් 
ෙහෝ interest එකක් අපට නැහැ. නමුත්, අපට පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා මුදල් අමාත ාංශෙය් රවි කරුණානායක ඇමතිවරයා 
ෙම්කට මැදිහත් වනවා කියන එක. ගරු එස්.බී. නාවින්න 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරු, ෙම් 
ගැන උනන්දුවක් තිෙබන විශාමික නිලධාරි මහත්වරු අපට ලබා 
දීපු ෙතොරතුරු රාශියක් තිෙබනවා. ඒවා මත පදනම් ෙවලායි මා 
කථා කරන්ෙන්. ඊට අමතරව  අපි ෙම්ක කලින් සිට දන්නා 
ෙදයක්. ෙමොකද, ෙම්ක අතිවිශාල ව ාපාරයක් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඊළඟ අවුරුදු පහ, හෙය්දී 
මිලියන 40කට, 50කට අලුතින් හැඳුනුම්පත් ගන්න ෙවනවා. ෙම් 
අපත්,  ඔබතුමාත් ගන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්, හැඳුනුම්පත් තිෙබන 
අයත් ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක අතිවිශාල ව ාපාරයක් ෙවනවා. ෙම්ක 
දැවැන්ත ෙටන්ඩරයක්. එක හැඳුනුම් පතකට රුපියල් 1,000ක්  
බැගින් ගණන් හදලා බලන්න ෙකොච්චරද කියලා. ෙම්ක 
trillionවලින් එන business එකක්. මුදල් ඇමතිවරයා ෙම්කට 
මැදිහත් ෙවනවා. විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 
ඇමතිවරයා මැදිහත් ෙවනවා. ඔවුන් ඔක්ෙකෝම කැබිනට් පතිකා 
දමනවා, ෙම්ක හතර මහා නිධානය කියලා හිතාෙගන. ෙම් 
ඔක්ෙකෝම ෙම්ෙක් තිෙබනවා. දැන් ඩිජිටල් පහසුකම් කියන එක 
එෙහම නැත්නම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය කියන එක හැම 
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අමාත ාංශයටම අයිති ෙදයක්. ඒෙක් යටිතල පහසුකම් හදන්න 
ඇමතිවරයකු ඉන්න පුළුවන්. ඒක ෙහෝඩිය වාෙගයි. ෙහෝඩිය අයිති  
අධ ාපන අමාත ාංශයට විතරක්ද? නැහැ. ෙහෝඩිය අපි කාටත් 
අයිතියි. දැන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය කියන්ෙන් ෙහෝඩිය වාෙග් 
ෙදයක්. ෙතොරතුරු තාක්ෂණ කටයුතු භාර ඇමතිවරයාට ඒෙක් වැඩි 
අයිතියක් තිෙබන්න පුළුවන්.   

ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙම්කට 
ෙකළින්ම හැප්ෙපන්න බැහැ. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමාෙග් 
ෙල්කම්තුමන්ලාට මුදල් අමාත ාංශෙයන් සල්ලි ගන්න අමාරු 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙපොෙතන් ෙකොච්චර pass කළත් 
කෑල්ෙලන් කෑල්ලෙන් ෙදන්ෙන්.  දැන් ෙම්ෙකදී  වන ෙද් තමයි 
ඔවුන් මැදිහත් ෙවලා ෙටන්ඩර් දමනවා, ෙම්ක ඔවුන්ට අදාළ විෂය 
පථයක් බව සඳහන් කරමින්. දැන් ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, "රජය මට්ටෙමන් ගනු - ෙදනු 
කිරීෙම් වියදමක් යනවා. ඒ නිසායි විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම්  අමාත ාංශය මැදිහත් ෙවන්ෙන්" කියලා. නමුත්, 
අපි ෙහොඳටම දන්නවා ෙම් ෙකළ හලන්ෙන් ඒකට ෙනොෙවයි 
කියන එක.  ෙම් ෙකළ හලන්ෙන් එක්තරා වංචාවකටයි.   

දැන් මා කැමැතියි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න කිහිපයක් 
අහන්න.  විෂයභාර අමාත වරයා සිටියදී,  අෙනක් අමාත ාංශවල 
විෂය සම්බන්ධව කැබිනට් පතිකා ඉදිරිපත් කිරීමට මුදල් 
අමාත ාංශයට තිෙබන බලය ෙමොකක්ද කියලා මා අහන්න 
කැමැතියි. අපි ඒ පශ්නය රෙට් ජනාධිපතිෙගන් සහ අගමැතිෙගන් 
අහනවා. ෙමොකද, හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම කියන කාරණය මුළු 
රටටම සම්බන්ධ ෙදයක් නිසා.  

ඊළඟට, 2015 සැප්තැම්බර් 22 දින මුදල් අමාත තුමා කැබිනට් 
මණ්ඩල පතිකාවක් දාලා තිෙබනවා,   "රජය විසින් ලබා ෙදන 
විවිධ සහනාධාර නියම වශෙයන්ම හිමි විය යුතු පතිලාභීන්ට ලබා 
දීම සහ ඒ සඳහා වන පිරිවැය අර්ථාන්විත හා ඵලදායීව ෙයොදා 
ගැනීම"  යනුෙවන්. මාතෘකාව ඉතාම ලස්සණයි.  හැබැයි, ඇතුෙළේ 
තිෙබනවා identity card tender  එක සම්බන්ධව.  ඊට පස්ෙසේ 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්  ඇමතිතුමා 2015 
ඔක්ෙතෝබර් 23වැනි දා කැබිනට් මණ්ඩල පතිකාවක් දමනවා,                      
"ශී ලංකා රජෙය් පරිගණක පහසුකම් පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා 
සහෙයෝගිතා සන්නිෙව්දනය, ෙයදුම් සඳහා වූ පෙව්ශය, 
අන්තර්ජාලය ඇතුළත්ව අන්තර් රාජ  ජාල සබඳතාව සහ ගෘහස්ථ 
ෙගවීම් හුවමාරු කළමනාකරණ පද්ධතිය කියාත්මක කිරීම" යන 
මැෙයන්.  ෙලොකු නමක් තිෙබනවා. ෙම්ක ඇතුෙළත් තිෙබනවා, ඒ 
identity card  පශ්නය. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධව ගැටලු 
ගණනාවක්ම තිෙබනවා.  

පළමුවන කාරණය, මීට කලින් ගරු මන්තීවරු කිව්වා වාෙග් 
ෙම් දත්ත පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් 
තිබිය යුතුයි. ඊළඟට, ෙම් ෙටන්ඩර් එක - ගරු එස්.බී. නාවින්න 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් ෙහෝ වංචාවක් වුණා 
නම් අපි ඒකට කිසිම උදව්වක් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙම් 
සාමාන  කියාවලිය අනුව-  ඒ අමාත ාංශෙය් පුද්ගලයින් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා  කියාත්මක විය යුතුයි.  

ඊළඟ ට, දැන් ෙම්ක කියාත්මක කරන්න යන ICTA එක 
ගත්ෙතොත් අපට පැහැදිලිව ගැටලු ගණනාවක් තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා හිතුවා, ඒවා මුදල් 
ඇමතිවරයාට සහ විෙශේෂෙයන් අගමැතිතුමාට පශ්න විධියටම 
ඉදිරිපත් කරන්න. 2016 මැයි 23වන දා අමාත  මණ්ඩලයට 
“Implementation of Household Transfer Management 

Project and National Electronic Identity Card Project for 
Issuing a Single Card” යනුෙවන් අමාත  මණ්ඩල පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් 
ෙම් ගැන දැනගන්න කැමැතියි.  

ෙදවැනි එක, 2015 ජුනි මස 10වන දින එවකට විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශෙය් විෂය පථයට ගැෙනන ෙතොරතුරු 
සන්නිෙව්දන නිෙයෝජිත ආයතනය - ICTA එක - ෙවත 
Electronic National Identity Card ව ාපෘතිය හා ජාතික පුද්ගල 
ෙතොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වාෙගන යාමට අදාළ කාර්යයන් 
පැවරීම සඳහා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
ඊළඟට, ඒ කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කිරීමට පථම අදාළ විෂය 
භාර අමාත වරයා ෙහෝ අමාත ාංශය  විමසා තිෙබනවා. එෙහම 
නැත්නම් ඒක ඒකාබද්ධ කැබිනට් පතිකාවක් වශෙයනුයි ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, එෙහමත් පුළුවන්. විවිධ අමාත ාංශ 
ගැට ගැෙහන තැන්වලදී, සම්බන්ධ වන තැන්වලදී ඇමතිවරු 
ෙදෙදනාට ඒකාබද්ධ කැබිනට් පතිකාවක් දමන්න පුළුවන්. ඒක 
එෙහම එකක්.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල 
පහසුකම් අමාත ාංශය යටතට ගැෙණන ICTA එක ෙවත අදාළ 
අමාත  මණ්ඩල සන්ෙද්ශය මඟින් විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත 
නිකුත් කිරීෙම් හා පුරවැසි ෙතොරතුරු පද්ධතිය පවත්වා ෙගන යෑම 
සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට -ඔය ෙගොඩක් ෙලොකු 
පශ්න ෙවලා තිෙබන එක-  කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට 
මුදල් අමාත වරයාට ඇති අවශ තාව කුමක්ද? ඒ පිළිබඳව මුදල් 
ඇමතිතුමා හරි අගමැතිතුමා හරි කියන්න ඕනෑ. අනුන්ෙග් ඒවාට 
තමන් කැබිනට් පතිකා දමන්ෙන් ෙමොකටද? 

ඊළඟට, ICTA  එක ස්ථාපිත කර ඇත්ෙත් රට තුළ ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ පතිපත්තියක් ස්ථාපිත කිරීමට සහාය වීම සඳහා බව ඒ 
අදාළ ඇමතිවරු දන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, කාලය ඇති. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, ICTA එක පධාන විධායක නිලධාරි 
අංක 403/1/1, ගාලු පාර, ෙකොළඹ 03 ලිපිනෙයහි ඇති Duo 
Software (Pvt.) Ltd. නැමැති ආයතනෙය් පධාන විධායක 
නිලධාරි වශෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්ද? සරලව ගත්ෙතොත් ICTA 
එෙක් පධාන විධායක නිලධාරියා තවත් ෙපෞද්ගලික software 
ආයතනයක පධාන විධායක නිලධාරියා වශෙයන් කටයුතු 
කරනවාද? එවැනි තැනැත්ෙතකු පධාන විධායක නිලධාරි 
වශෙයන් කටයුතු කරන ආයතනයකට රෙට් ආරක්ෂාව හා සෘජුව 
සම්බන්ධ වන දත්ත පද්ධතියක් ලබා දීම රෙට් ආරක්ෂාවට 
තර්ජනයක් වන බව  පිළිගන්නවා ද? ආරක්ෂාවට පමණක් 
ෙනොෙවයි, ඒක ඔහුෙග් ව ාපාරයටත් සම්බන්ධ වනවා. 

ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් කරුණු ගණනාව ගැන බලන්න ඕනෑ. 
දැන් අපි යම් විෙව්චනයක්, අඩු පාඩුවක් සහිතව ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. හැබැයි, ඊ ට පස්ෙසේ ෙම් 
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 
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පනත් ෙකටුම්පත පාවිච්චි කරලා ෙවන කවුරු හරි රුපියල් 
ටිලියනයක විතර ෙටන්ඩරයක් ගන්නවා. එතෙකොට මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම සම්මාදම් ෙවලා සම්මත කරන ෙදයින් 
 ෙදන්ෙනක්, තුන් ෙදෙනක් ෙපොෙහොසත් කරනවා. ඒ නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම මම රජයට කියන්න කැමැතියි, ICTA එකත් එක්ක 
අපට විෙශේෂ තරහක් ෙහෝ විෙශේෂ පශ්නයක් නැහැ කියලා. නමුත්, 
ගෙම් වචනෙයන් කියනවා නම්, බල්ලාෙග් වැෙඩ් බූරුවා කරන්න 
යන්ෙන් නැතිව හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතැන conflict of interest 
එකක් එනවා. ICTA එෙක් පධාන විධායක නිලධාරිට - CEOට - 
ෙවනමම ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම්වාෙය් ෙටන්ඩර් එක ගන්නම ඕනෑ නැහැ කියලා 
ඔබතුමාත් දන්නවා.  

අපි Facebook එක ගත්තත්, email ගත්තත් ඒවා අපට 
ෙනොමිලෙය් ලැෙබන්ෙන්. බැලූ බැල්මට අපි ශත පහක්වත් 
ෙගවන්ෙන් නැහැ ෙන්. නමුත්, ඔවුන් ෙකොෙහොමද ෙලෝකෙය් 
ෙලොකුම companies  ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔවුන් අෙප් දත්ත තමයි 
විකුණන්ෙන්. ඔවුන් ෙවනත් සමාගම්වලට විකුණන්ෙන් අෙප් 
දත්ත. ඔවුන් අහනවා, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් අවුරුදු 35ට වැඩි 
පිරිමි ෙකොපමණ ඉන්නවාද, ෙවන්නප්පුව බල පෙද්ශෙය් අවුරුදු 
40ට අඩු කාන්තාෙවෝ ෙකොපමණ ඉන්නවාද කියලා.  

දැන් Facebook එෙක්, emailවල හැම ෙද්කටම අෙපන් 
ෙතොරතුරු ඉල්ලන්ෙන් ඇයි? ඔවුන් විවිධ සමාගම්වලට 
විකුණන්ෙන් අෙප් ෙතොරතුරු. විවිධ සමාගම් සබන් කැටය හදන 
ෙකොට, toothpaste එක හදන ෙකොට, face wash එක හදන ෙකොට 
ඔවුන් බලනවා, ඒක particular customer sector එකකට 
විකුණන්න. ගරු ඇමතිතුමා එෙහම කරාවිද, නැද්ද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත්, එෙහම ෙකෙනකුට කිසිම පශ්නයක් නැතිව 
මිලියන 16ක්, 20ක් වන ෙතොරතුරු ෙදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් 
පශ්නය ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ පශ්නයක්ම ෙනොෙවයි. 
පැහැදිලිවම ෙපෙනන විධියට ආර්ථික වශෙයන් යම් කිසි ගැටුමක් 
ඇති පුද්ගලෙයක් ෙම්වාට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් 
ඔබතුමාට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට සහෙයෝගය පළ කරන ගමන් 
ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මම මුලින් කිව්වා වාෙග් 
ෙමතැනදී ෙපොලීසියට යන්නම ඕනෑද කියන පශ්නය ගැන සලකා 
බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු විස්සට අඩු අයට හැඳුනුම්පත 
ගන්න බැරි වුෙණොත්; අවුරුදු 15දී ඒ ෙගොල්ලන්ට ඒකට register 
වන්න බැරි වුෙණොත් ඔවුන් එක පාර ෙපොලීසිෙය් ෙහෝ හිෙර් 
දමන්ෙන් නැතිව යම් කිසි අභියාචනා කාලයක් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ෙදන්න පුළුවන්ද? අනික් කරුණ, හැම ෙවලාෙව්ම පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අෙප් DNA ඉල්ලන්න 
එපා. අපි ෙදපාර්තෙම්න්තුව කසාද බඳින්න හදන්ෙන් නැහැ ෙන්, 
ඇමතිතුමා. කසාද බඳින ෙකොට ෙකෙනක් ඉල්ලන ඒවා ඔබතුමා 
ඉල්ලන්න එපා. ඔබතුමාට ඒවා ඕනෑ නැහැ. ෙදොස්තර 
මහත්තෙයක් ඉල්ලන ඒවා ඔබතුමා ඉල්ලන්න එපා. ඒ නිසා ඒ 
ගැනත් හිතන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් රෙට් ෙම් 
සම්බන්ධව තිෙබන විෙශේෂඥ ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ෙහොඳ, විද ත්, 
ඒ වාෙග්ම පහසු හැඳුනුම්පතක් කාටත් ලබා ෙදන එකට අපි 
කැමැතියි. ඒකත් රුපියල් 2,000, රුපියල් 3,000 කරන්ෙන් නැතිව 
මනුස්සෙයකුට ගන්න පුළුවන් සහන මුදලකට ලබා ෙදන්න කියලා 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 4.13] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රට ෙලෝකයත් එක්ක සසඳන ෙකොට 
අන්තර් ජාතික වශෙයන් විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් 
කිරීම හැඳුනුම්පත් ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරි පිම්මක් හැටියට අපට දකින්න 
පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැඳුනුම්පත් නිකුත් 
කිරීෙම්දී ජාත න්තර පමිතීන් තිෙබනවා. ජාත න්තර වශෙයන් 
තත්ත්වයට ගැළෙපන විධියට, අවශ  විධියට අවශ  ෙතොරතුරු 
ආදී ඒ සියලු ෙද්වල් එකතු කරලා ඒවා නිකුත් කරන හැඳුනුම්පත් 
ෙලෝකය පුරාම තිෙබනවා. හැඳුනුම්පත කියන එක අත වශ  
ෙදයක්.  

අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරගත්තත් අපි තවම එක 
ෙදයකට විතරයි සීමා ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා මම හිතනවා. අපි 
මීටත් වඩා එහාට ගිහිල්ලා මධ ම දත්ත කාර්යාංශයක් -hub- 
හදන තත්ත්වයකට යන්න ඕනෑ. ෙකෙනකුෙග් සියලු ෙතොරතුරු, 
ඒ පවුල්වල ෙතොරතුරු ඇතුළත් database අෙප් ළඟ තිබුෙණොත්, 
ෙම් කමය කියාත්මක කරන්න පහසු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
පාෙද්ශීය වශෙයන්, පළාත් වශෙයන්, ජාතීන් වශෙයන් ඒ 
 ෙතොරතුරු එකතු කරෙගන hub එකක් විධියට දියුණු කරලා 
ඉදිරියට ගිෙයොත්, ඉදිරිෙය්දී අපට පුළුවන් අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක වුණත් ෙම් කටයුත්ත සම්බන්ධ 
කරන්න. ඒ වාෙග්ම බුද්ධි අංශ එක්ක සම්බන්ධ කරන්නන් 
පුළුවන්. ඒ විධියට ෙම් කටයුත්ත ඉස්සරහට ෙගනියන්න අපට 
පුළුවන්.  

ජාතික හැඳුනුම්පත විද ත් හැඳුනුම්පතක් ෙලස නිකුත් කිරීම 
පමණක් ෙනොෙවයි, අපි ඒ කටයුත්ත තවත් ඉස්සරහට ෙගනියන්න 
ඕනෑ. ෙලෝකෙය් සමහර රටවල් දිහා බැලුවාම අපට ෙපෙනන 
හැටියට, ඒ රටවල් එක පුද්ගලෙයකුට  හැඳුනුම්පත හැටියට සියලු 
ෙතොරතුරු ඇතුළත් එක කාඩ්පතක් පමණයි issue කරන්ෙන්. 
සාමාන ෙයන් අපි අෙප් රියදුරු බලපතයත් හැඳුනුම්පතක් හැටියට 
පාවිච්චි කරනවා. රියදුරු බලපතය හැඳුනුම්පතක් හැටියට පාවිච්චි 
කරනවා නම්, අපට තවත් හැඳුනුම්පතක් ගන්න අවශ  නැහැ. 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල්වල එක පුද්ගලෙයකුට ෙම් සියලු 
ෙතොරතුරු ඇතුළත් එක හැඳුනුම්පතයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි 
දන්නවා, ලංකාෙව් අපි තවම ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නැහැ 
කියලා. අපි ජාතික හැඳුනුම්පත කියලා ෙවනම එකක් පාවිච්චි 
කරනවා. Driving licence එක, එෙහම නැත්නම් රියදුරු බලපතය 
කියලා තවත් එකක් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ෙලෝකෙය් හුඟක් 
දියුණු රටවල ජාතික හැඳුනුම්පතටත්, රියදුරු බලපතයටත්, එක 
කාඩ්පතක් පමණයි භාවිත කරන්ෙන්. රියදුරු බලපතයක් 
තිෙබනවා නම් තවත් හැඳුනුම්පතක් අවශ  නැහැ. ඒ රටවල 
රියදුරු බලපතය නිකුත් කරන්ෙන්ත්, ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් 
කරන්ෙන්ත් එකම ෙදපාර්තෙම්න්තුවකින්. ඒ අවශ  කරන 
සියලුම  දත්ත, සියලු ෙද්වල් ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා එක් අෙයකුට අවශ  වන්ෙන් එක හැඳුනුම්පතක් ගැනීම 
පමණයි. ඒ නිසා මම හිතනවා, ඉදිරිෙය්දී අපත් ඒ දිසාවට ගමන් 
කළ යුතුයි කියලා.  අපි සියලු ෙදනාෙග්ම පවුල්වල දත්ත, ඇඟිලි 
සලකුණු ඇතුළු සියලු කාරණා ෙම් හැඳුනුම්පතට ඇතුළත් කරලා 
තිෙබනවා නම්, එක් අෙයකුට එක හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම 
පමාණවත් කියන එකයි මෙග් අදහස.  රියදුරු බලපතය - driving 
licence එක-  කියන්ෙන්ත් හැඳුනුම්පතක් තමයි. අපි හැඳුනුම්පත -
identity card එක-   කියන්ෙන්ත් හඳුනා ගැනීෙම් පතයක් තමයි. 
එතෙකොට හඳුනාගැනීම සඳහා හැඳුනුම්පත් ෙදකක් අවශ  නැහැ. 

1135 1136 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉදිරිෙය්දී ෙම් සියලු දත්ත එකතු කරෙගන hub එකක් විධියට වැඩ 
කරන්න පුළුවන් නම්, එක හැඳුනුම්පතක් එක්ෙකෙනක් 
ෙවනුෙවන් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා, අපි ඒ දිසාවට 
යා යුතුයි කියලා.  

ඊළඟට, අපට තිෙබන ගැටලුවක් තමයි, ජාතික හැඳුනුම්පතක් 
නැති වුණාම police entry දාන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන එක. මම 
හිතන හැටියට ඒ ඔක්ෙකෝම යල් පැනගිය ෙද්වල්. කියාත්මක 
කරන්න යන ෙම් අලුත් කමයත් එක්ක ෙකෙනකුෙග් ජාතික 
හැඳුනුම්පතක් නැති වුණාම ෙපොලීසිෙය් සහතික අවශ  ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ඔහු නැවත ෙදවන identity card එක ගන්න යම් 
මුදලක් ෙගවිය යුතු නිසා. තමන්ෙග් අෙත් තිෙබන මුදලක් වියදම් 
කරලා ඔහු නැවත identity card එකක් ගන්නවා නම්, ෙපොලීසියට 
ගිහිල්ලා complaint එකක් දාලා සහතිකයක් ෙගෙනන්න 
අවශ තාවක් නැහැ. මම හිතන හැටියට අපි ඒවා ගැනත් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙමොකද අෙප් කාලය ඉතිරි කර ගන්න ඕනෑ. 
තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් එක්ක අපි අලුත් තාක්ෂණය පෙයෝජනයට 
ගන්නවා නම්, අෙප් කාලය නිකම්  නාස්ති කරන එෙක් ෙත්රුමක් 
නැහැ.  

ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙගනාපු ෙම් 
කමෙව්දය තුළ තිෙබන්ෙන් විද ාත්මක කමයක් මත පදනම් ෙවලා 
හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමයි. මම කියන්ෙන්, කාෙග් ෙහෝ 
හැඳුනුම්පතක් නැති වුණාම, ෙදවැනි වතාවට හැඳුනුම්පත ලබා 
ගැනීෙම්දී ෙපොලිස් සහතිකය ලබා ගැනීම අවශ යි, ගාම නිලධාරි 
සහතිකය ලබා ගැනීම අවශ යි කියන කමෙව්දය ෙමතැනින් අයින් 
කරන්න ඕනෑ කියලායි.  තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් එක්ක අද අපට 
ඒවා අවශ  ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මම හිතනවා, අපි ඒ දිසාවට ගමන් කළ යුතුයි කියලා. ෙම් 
අවස්ථාව ඒ සඳහා ෙහොඳ ආරම්භයක්. ෙලෝකය තාක්ෂණය අතින් 
දියුණු ෙවලා තිෙබන ෙම් කාලෙය් ඒ තාක්ෂණෙය් දියුණුව අෙප් 
රෙට් ජනතාවට අනිවාර්ෙයන්ම ලබා දිය යුතුයි. ජනතාවට 
තාක්ෂණෙය් දියුණුව ලබා ෙදන ගමන්ම, අපි රජයක් හැටියට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ජනතාවෙග් තිෙබන අවශ තා අනුව 
ඔවුන්ෙග් වැඩ කටයුතු අවම කරලා, හැම කටයුත්තක්ම පහසු 
කිරීමයි. ෙම් තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් එක්ක අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් ඒකයි. එෙහම නැතිව, තාක්ෂණෙය් දියුණුව අරෙගන 
ජනතාවෙග් වැඩ කටයුතු තවත් බහුල කරන එක ෙනොෙවයි අපි 
කළ යුතු ෙද්. ෙම්ක අෙප් ආරම්භයක් විතරයි. ෙම් ආරම්භය හරහා 
ඉදිරිෙය්දී අපිට තවත් ෙද්වල් ෙම් කියාදාමයට ඇතුළත් කරගන්න 
පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම මම ෙයෝජනා කළා වාෙග් දත්ත hub 
එකක්, එෙහම නැත්නම් මධ ම දත්ත කාර්යාංශයක් හදන තැනට 
අපි ෙම් කියාව තල්ලු කරන්න ඕනෑ.  

සියලු ෙදනාෙග්ම දත්ත එක ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් යටතට  
එකතු කරලා  එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්ම රියැදුරු බලපතය 
නිකුත් කරන්නත් පුළුවන්; identity card එක නිකුත් කරන්නත් 
පුළුවන්.  රියැදුරු බලපතය  කියන්ෙන්ත් identity card එකක්. 
"ජාතික හැඳුනුම්පත" කියන්ෙනත් හැඳුනුම්පතක්. එක්ෙකෙනකුට 
එක හැඳුනුම්පතක් තිබුණාම සෑෙහනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු 
රටවලවල අද ෙම් විධිෙය්  ෙද්වල් තාක්ෂණයත් එක්ක කියාත්මක 
වනවා. මම හිතන හැටියට අපි ෙම් කටයුත්ත පටන් ගැනීම ඉතාම 
ෙහොඳ  ෙදයක්.  ෙමහි අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් අපි ඉදිරිෙය්දී ඒවා 
හදාෙගන තාක්ෂණෙය් දියුණුව ජනතාවට ලබා දිය යුතුයි. ඒ සඳහා 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු 
ඇමතිතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමින්, කාලය ලබා දීම ගැන 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි  ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.   

 

[අ.භා. 4.20] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ ෙම් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමත් සමඟ අලුත් පශ්න කීපයක් මතු වනවා. පළමුවැනි පශ්නය 
තමයි ගරු ඇමතිතුමනි, පුද්ගලයා ලියා පදිංචි වීම පුරවැසියා ලියා 
පදිංචි වීමක් හැටියට ඔබතුමන් පතිපාදන සකස් කර තිෙබනවා. 
ෙකෙනකුට පුරවැසිභාවයක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා විමසන 
ස්ථානය බවට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පත් කරනවාද? ෙම්ක බරපතළ කාරණයක්.  

උපන්න හැටිෙය් ගිහින් උප්පැන්නය ලියා පදිංචි කළාට 
පස්ෙසේ, ඒෙකන් පුරවැසිභාවය ඉෙබ්ම ස්ථිර වනවා. ඉපදී 
තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙදමව්පියන්ට දාව කියලා එතැන ඒ විස්තර 
තිෙබනවා. එතෙකොට එයා පුරවැසිෙයක්. ඔහු ෙහෝ ඇය ෙම් රෙට් 
ඉපදී තිෙබන බව ඒෙකන් සනාථ වනවා. පුරවැසිභාවය අපට 
උරුමෙයන් - by descent - එන ෙදයක්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පුරවැසිභාවය තිෙබනවා ද, නැද්ද කියලා 
ආෙය්මත් විභාග කරන්න යනවා ද? ෙම් තිෙබන පතිපාදන අනුව 
මට නම් ගම  වන්ෙන් එවැනි ෙදයක්.  මම කියන්ෙන්, අපට 
හැඳුනුම්පතක් ගන්න ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන ෙලොකුම ෙද් තමයි 
උප්පැන්න සහතිකය. ඒක අපට තිෙබනවා. ඒ උප්පැන්න 
සහතිකය ලැෙබනවාත් සමඟම ඔහු පුරවැසිෙයකු හැටියට 
පිළිගැනීම ඒ තුළ අන්තර්ගත විය යුතුයි. ඒ අනුව ඔබෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඔහු ෙහෝ ඇය ජාතික හැඳුනුම්පෙත් 
හිමිකරුව කු, හිමිකාරියකු කරන්නට උපකාර විය යුතුයි. ඒකයි විය 
යුතු ආකාරය. එෙහම නැතුව පුරවැසිභාවෙය් හරි වැරැද්ද 
ෙහොයන්නට, නැත්නම් පුරවැසිභාවය තිෙබනවාද නැද්ද කියලා 
ෙහොයන කාර්යය ඔබ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති නැති ෙදයක්; එය 
ෙනොකළ යුතු ෙදයක්. නැත්නම් ෙම්ෙකන් අලුත් පශන්යක් මතු 
වනවා. මිනිසුන්ෙග් පුරවැසිභාවය තීන්දු කරන තැන බවට 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුව පත් කර ගන්න හැදුෙවොත් 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් නිදහස් ජීවිතයට අලුත් බාධකයක්, 
කෙපොල්ලක්  ඇති වනවා.  

මම ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත වරයා හැටියට 
හිටපු කාලෙය් මෙග් අමාත ාංශෙයන් ෙහොයා ගත්තා උප්පැන්න 
සහතික නැති අය, ජාතික හැඳුනුම්පත් නැති අය දහස ්ගණනින් 
ඉන්න බව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් කලින් එම අමාත ාංශය 
භාරව හිටියා. ඔබතුමාත් ඒක දන්නවා. ඒ නිසා අපි විවිධ 
ජාත න්තර අරමුදල්වල උදවු අරෙගන, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල 
උදවු අරෙගන ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට ජංගම ෙසේවා 
පැවැත්වූවා. එක ජංගම ෙසේවාවකට සිය ගණනක් ෙනොෙවයි, දහස් 
ගණනක් ආවා. මෙග් කාලෙය්ත් ඒ ඉල්ලුම මට ඉවර කරන්න බැරි 
වුණා. අපි ෙම් රෙට් ස්ථාන ගණනාවක ජංගම ෙසේවා පැවැත්වූවා. 
ඒවා ෙබොෙහෝෙසයින්ම පැවත්වූෙය් කඳුරට වතුකරෙය්. අෙනක් 
පැත්ෙතන් පැවැත්වූෙය් යුද ගැටුම්වලට, LTTE බලයට යට වී 
තිබුණු පෙද්ශවල. ඒ පළාත්වල මිනිසුන්ෙග් හැඳුනුම්පත් නැති 
ෙවලා. උප්පැන්නය ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ. එෙහම අය 
ෙකොපමණ ඉන්නවා ඇති කියලා ඔබතුමා හිතනවාද? ෙමන්න ෙම් 
කාරණය ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට අදාළද නැද්ද කියන්න මා 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් කාරණය පළමුවැනිම කාරණයයි. 
උප්පැන්න සහතිකයක් නැත්නම්, ඒ අයට අද ෙම් රෙට්  ෙමොනම 
ආකාරයකවත් පැවැත්මක් ඇති අය හැටියට පිළිගැනීමක් ලබා 
ගන්නට ෛනතික ෙල්ඛනයක් නැහැ.  

මා  හිතන විධියට නම් උප්පැන්න ලියා පදිංචි ෙනොවුණු පිරිස 
දහස් ගණනක් ෙනොෙවයි, ලක්ෂ එකහමාරක් විතර  සිටිනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කටයුත්ත වාෙග්ම 
හැඳුනුම්පත් නැතිව සිටින අයට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට උදවු 
වන ජංගම සායන වැනි ෙද්වල් පවත්වාෙගන යෑමට අමාත ාංශ 
කීපයක් ෙහෝ එකතු ෙවලා කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි. 
වතුකරයට බලපාන අමාත ාංශ තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම, ගාමීය 
සංවර්ධනයට බලපාන අමාත ාංශ තිෙබනවා. ෙම්වා එකතු ෙවලා 
උප්පැන්න සහතික, හැඳුනුම්පත් ලබාගැනීමට උදවු විය යුතුයි. 
හැඳුනුම්පත නැත්නම් ඡන්ද බලය නැහැ. ඡන්දයක් ෙදන්න ගියාම 
හැඳුනුම්පත වුවමනායි. හැඳුනුම්පත නැති නිසා ඡන්ද බලයත් නැති 
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමය අතිශයින් පධාන කාරණයක්. හැබැයි ෙම් 
අලුත් සංෙශෝධනය අනුව ෙම් කාරණාව නියම කිරීමට ඔබතුමා 
උත්සාහ කරනවා, ගරු අමාත තුමනි. ඒ කියන්ෙන්, එය 
ලබාගැනීම අනිවාර්යයි. එය ලබා ගැනීම පැහැර හැරිෙයොත් 
දණ්ඩනයකට යටත් ෙවනවා.  

මා හිතන්ෙන්, ෙම්ක වැරැදියි කියලායි. ඉස්සර ෙවලා තිබුණු 
විධිය ෙමොකක්ද? හැඳුනුම්පත නැත්නම් තැනකට ගිහින් වැඩක් කර 
ගන්න බැහැ; ඡන්දය ෙදන්න බැහැ; තමන්ට රජෙයන් ලබා ගත 
හැකි ෙවනත් ෙසේවාවක් ලබාගන්න බැහැ. ඒ නිසා හැඳුනුම්පත 
අපට වුවමනායි. ඒ නිසා අපි උනන්දු ෙවනවා, හැඳුනුම්පත ගන්න. 
එය, හැඳුනුම්පතක් ගත යුතුයි කියා නීතියක් පැනවීමක් ෙනොෙවයි. 
"හැඳුනුම්පත ෙනොතිබුෙණොත් ඔබෙග් කටයුතු කරගැනීමට ඔබට 
පහසු නැහැ; අසීරුයි. ඒ නිසා හැඳුනුම්පත ගන්න"  කියන එකයි 
කරන්න ඕනෑ.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  එය ලබා ගැනීමට අපි ඔවුන්ට උදවු 
කරන්නත් ඕනෑ.  ෙමන්න ෙම් ආකල්පෙයනුයි කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ.  ෙමය අනිවාර්ය කිරීම ගැන මා සම්පූර්ණෙයන් විරුද්ධයි. 
ෙමය අනිවාර්ය කිරීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමම පනෙත් 28 
වැනි වගන්තිය මඟින් පධාන පඥප්තිෙය් 44වන වගන්තිය 
පතිෙයෝජනය කරනවා. ෙමොන පදනමකින්ද ෙමය කරන්ෙන්? 
ෙමෙහම නීති දමන්න පුළුවන්ද?  "උඹලා ලියා පදිංචි ෙවන්න 
ඕනෑ" කියලා මිනිසුන්ට බල කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වාෙග්ම, 
උප්පැන්නයත් ලියා පදිංචි කළ යුතුයි. එෙහම නැත්නම්, 
පුද්ගලයාෙග් මූලික -පාථමික- පැවැත්මට පදනමක් නැහැ; 
ෛනතික ෙල්ඛන පදනමක් නැහැ. ඒ නිසා හැඳුනුම්පත ගැනීමට 
වුවමනාවක් තිෙබනවා නම්,  උප්පැන්න සහතිකය මත හැඳුනුම්පත 
නිකුත් කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබන 
වගකීම ඉටු කරන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. එෙහම නැතිව, බල 
කිරීමක් ෙනොෙවයි කළ යුතු වන්ෙන්.  හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීම 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගකීමක්, ගරු 
අමාත තුමා. ඒ වාෙග්ම, හැඳුනුම්පත ලබාගැනීමට උදවු කිරීම ජන 
ජීවිතයට බලපාන හැම අමාත ාංශයකම යුතුකමක්. ෙමය බල 
කිරීමක් ෙලස කරන්න එපා. ඒක ෙලොකු වරදක්. සමහර 
මන්තීවරුන් කිව්වා වාෙග්, අවුරුදු 15ක් වන විට ලියා පදිංචි වන්න 
බැරි වුෙණොත්, එය වරදක් කළා ෙවනවා. හැබැයි,  විනිශ්චය 
සභාවක් පත් කරනවා කියා ෙමහි තවත් වගන්තියක් තිෙබනවා.  
එමඟින් යම් ආකාරයක සහනයක් ෙදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 
වැරැදි වුණත් ඒවා ෙබ්රුම් කරගන්න පුළුවන් තැනක්. නමුත් මා 
කියන්ෙන්, ෙම් නියමය අයින් කර උනන්දුව, දිරිගැන්වීම වැඩි 
කරන්න කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මා එන්ෙන්, ගරු හර්ෂ 
ද සිල්වා නිෙයෝජ  අමාත තුමා කියපු කාරණාවටයි. එතුමා 
කිව්වා,  "ආණ්ඩුවත්, පුරවැසියාත් අතර තිෙබන ගනුෙදනුෙව් 
වියදම අඩු කිරීමයි අප ෙම් කරන්න හදන්ෙන්" කියලා. වියදම් අඩු 
කරගැනීම ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක්. ෙකොෙහොමටත් වියදම් අඩු 
කරගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ආණ්ඩුව ටිකක් 
බංෙකොෙලොත්. හිඟය පියවාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
ෙලොකු අර්බුදයක ආණ්ඩුව සිටින බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා වියදම් 

අඩු කරගත්තාට කමක් නැහැ. නමුත් ඒ වියදම් අඩු කරගැනීෙම් 
බර ජනතාවෙග් කර පිට දමන්න එන්න එපා. දැන් ෙම් කරන්න 
හදන්ෙන්, ආණ්ඩුවයි පුරවැසියායි අතර තිෙබන ගනුෙදනුෙව් 
වියදම් බර ජනයාෙග් කර පිටට හැරවීමයි. නැහැ, ඒක ෙනොෙවයි 
කළ යුත්ෙත්. හැඳුනුම්පත ලබා ෙදන්න ඕනෑ අවම වියදමකටයි. 
ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට ලබාගත හැකි අවම වියදමකින් එය 
ලබාගන්න පුළුවන් විය යුතුයි. ෙම් සඳහා පාෙද්ශීය කාර්යාල 
කටයුත්ත ඉතාම වැදගත්. පාෙද්ශීය කාර්යාල ඇති කිරීම මඟින් 
පුරවැසියන්ට ඇත්තටම විශාල පහසුවක් ඇති ෙවනවා. 
හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීෙම් කටයුත්ත දැනට තිෙබනවාට වඩා 
හුඟක් පහසු කරගන්න එමඟින් හැකි ෙවනවා.  

අපි දන්නවා, හැඳුනුම්පතක් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. අපි 
ගාම නිලධාරියාට ෙපෝර්මය පුරවා භාර ෙදනවා. ඔහුෙග් 
සහතිකයත් එක්ක ඔහු තමයි එය හැඳුනුම්පත් කාර්යාලයට 
යවන්ෙන්. ගාම නිලධාරියා එම ෙපෝර්මය හැඳුනුම්පත් 
කාර්යාලයට යැව්ෙව් නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  එෙහම අවස්ථා 
කීපයක් ගැන මට දැනගන්නට ලැබුණා. ගාම නිලධාරියා  එම 
ෙපෝර්මය  පුරවා යවන්න  භාරගන්නවා. නමුත් යවන්ෙන් නැහැ. 
එක්ෙකෝ එය අමතක ෙවනවා.  සමහර ෙවලාවට ඒ සඳහා යම් 
ගනුෙදනුවක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒවා ඉටු ෙනොවන ෙකොට 
ඒ අය අතින් ඒවා යැෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා පුරවැසියකුට 
ෙකළින්ම තමන්ෙග් පුරවැසි හැඳුනුම්පත, ජාතික හැඳුනුම්පත ලබා 
ගන්න පුළුවන් කාර්යාලයක් තමන්ෙග් පළාෙත්, දිස්තික්කෙය්, 
පෙද්ශෙය් අෙත් දුර පමාණයකින් තිබුෙණොත් ෙබොෙහොම 
ෙලෙහසියි.  

ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙලොකු ෙදයක් ෙනොෙවයි. දැනටමත් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට තමුන්නාන්ෙසේලා බලතල පවරා 
දීලා තිෙබනවා. එය ශක්තිමත් කරන්නයි තිෙබන්ෙන්. මධ ම 
කාර්යාලයකින් තමයි ෙම්වා නිකුත් කරන්න ෙවන්ෙන්. ඒ  ගැන 
කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ සඳහා වුවමනා කරන ෙතොරතුරු එකතු 
කර ගැනීම මධ ම වශෙයන් ෙකෙරන්න ඕනෑ. ඒකත් ඇත්තයි. 
ෙම් අලුත් විද ත් හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීම මධ ම වශෙයන් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ. ඒකත් ඇත්තයි. නමුත් පුරවැසියන්ට තමන්ෙග් 
එම අයිතිවාසිකම පාෙද්ශීයව ලබා ගැනීමට පහසු වන 
විමධ ගතකරණයක් අවශ යි. එක පැත්තකින් මධ ගතව 
ෙතොරතුරු එකතු කරන්නත්, මධ ගතව ෙම් හැඳුනුම්පත් නිකුත් 
කරන්නත්, මධ ගතව ෙම් මුළු කාර්යදාමය හසුරුවන්නත් 
අවශ යි. නමුත් එම කටයුත්ත හා පුරවැසියාෙග් සම්බන්ධය 
විමධ ගතකරණයක් හරහා සිදු කළ යුතුයි. එෙහම නැත්නම් 
පුරවැසියා විශාල පීඩනයකට ලක් ෙවන බව ඔබතුමාත් දන්නවා; 
අපිත් දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් විද ත් හැඳුනුම්පෙතහි ගාස්තුව රජය 
භාර ගත යුතුයි. එය මිනිසුන්ෙග් ඔළුවට දමන්න එපා. මිනිසුන්ට 
ෙම් තිෙබන බර ඇති. තමුන්නාන්ෙසේලා VAT  ගහනවා; විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනවා තිෙබනවා. අන්න, සීනිවල මිල වැඩි 
ෙවලා. බස් ගාසත්ු තවත් වැඩි ෙවනවා ලු. ෙම් ඔක්ෙකෝම මැද්ෙද් 
සිල්ලර කෙඩ්ට ෙගවන බද්දත් මිනිසුන්ට දරන්න ෙවනෙකොට,     
ෙම් විද ත් කාඩ් පෙත් ෙහණපතයත් මිනිසුන්ෙග් ඔළුවට                 
දමන්න තමුන්නාන්ෙසේ නම් ලැහැස්ති ෙවන්න එපා. ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් චරිතයට ගැළෙපන ෙදයක් නම් ෙනොෙවයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
තමුන්නාෙසේෙග් අමාත ාංශෙයන් පිටට එක අඩියක් ෙගන යන්න 
ෙදන්න එපා. ICTA එක ආණ්ඩුෙව් ආයතනයක් තමයි. ඒක තමයි 
අද අන්තර් ජාලෙය් පධානම මධ ස්ථානය. ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණෙය් පධාන මධ ස්ථානය. අද ආණ්ඩුෙව් කටයුතු කරවා 
ගන්නට ICTA එක තමයි ෙයොදා ගන්ෙන්. ICTA එක ෙයොදා 
ගන්නා එක ෙවනම ෙදයක්. නමුත් ICTA එක ෙම් කටයුත්ත 
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සම්බන්ධෙයන් ෙයොදා ගැෙනනවා නම් එය විය යුත්ෙත්, 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත ාංශය යටෙත් පමණයි. එය 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් වගකීමක් ෙවන්නට ඕනෑ. පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් බලය ICTA එක 
සම්බන්ධෙයන් ස්ථාපිත ෙවන ආකාරයට නීතියක් අවශ යි. 
එෙහම නැතුව ICTA එක මත තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යැෙපන තැනට දමන්න එපා. ICTA එක 
තමන්ෙග් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වුවමනාවට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් 
බලයක් තමුන්නාන්ෙසේ ලබා ගත යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය වාෙග්ම 
ෙතොරතුරු ජාවාරමත් තිෙබන බව අප කවුරුත් දන්නවා. ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය එක්ක ෙතොරතුරු ජාවාරමත් තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත තුළින් ජාවාරම්කාරයන්ට 
කරල් පැෙහන කාලයක් උදා කර ෙදන්නට නම් තමුන්නාන්ෙසේ 
උදව්කාරෙයක් ෙවන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් වගකීමක් තමයි, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය යටෙත් ෙම් නිකුත් කරන්න යන විද ත් 
කාඩ්පත. විශාල කාඩ්පත් පමාණයක් නිකුත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
සඳහා යම් ආයතනයක් එකතු කර ගැනීම කරන්න ඕනෑ. අපි 
දන්නවා, අෙප් මුදල් අච්චු ගසා ගන්ෙන්ත් යම් යම් ආයතනවලින් 
කියන එක. ඒ විධියට අපි ෙම් සඳහාත් ෙතෝරා ෙබ්රා ගත් 
ආයතනයක් ෙසොයා ගත යුතුයි.  ෙටන්ඩර්  කැඳවා මිල ගණන් සහ 
ඒ අයෙග් හැකියාව  පමණක් බැලීම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් ආයතනවල, ෙම් සමාගම්වල චරිත ශුද්ධියත් ෙසොයා බලන්නට 
වුවමනායි. 

ෙමොකද, ෙම් අපි ෙයොදා ගන්නා කුමන ආයතනයක් ෙහෝ ෙමම 
විද ත් කාඩ්පත් මුදණයට, නිෂ්පාදනයට ඒ තරම්ම ඉහළ චරිත 
ශුද්ධියක් ඇති ආයතන විය යුතු බව ඔබතුමා දන්නවා. ෙම් 
ෙතොරතුරු ෙකොච්චර වටිනවාද කියන එක අපි දන්නවා; ෙතොරතුරු 
විකුණන්න පුළුවන් බව අපි දන්නවා; ෙතොරතුරු විකිණීම 
ජාවාරමක් බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙම් ෙතොරතුරු ජාවාරමට ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය ෙයොදා ගැනීමට ඉඩක් ෙනොදිය යුතුයි කියලායි.  

 සිංහල, ෙදමළ, ඉංගීසි කියන භාෂා තුෙනන්ම ෙම් කාඩ්පත 
තිබිය යුතුයි. ඒ දවස්වල පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හැඳුනුම්පත්වල ෙදමළ භාෂාෙවන් ලියන්න 
පුළුවන් පුද්ගලයින් හිටිෙය් නැති බව අපි කවුරුත් දන්නවා. 
ඔබතුමාෙග්ත් අමාත ාංශය, පසුව මෙග්ත් අමාත ාංශය; 
අමාත ාංශෙයන් තමයි අපි ෙම් හැඳුනුම්පත්වල ෙදමෙළන් 
ලියන්න පුළුවන් පුද්ගලයන්, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැව්ෙව්. ඒ පිරිස තවමත් පුද්ගලයන් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට ඇතුළත් කර ගත්තාද නැද්ද 
කියලා කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. එදා මම ෙම් පිළිබඳව කරුණු 
කීම පෙයෝජනවත් වුෙණ් නැහැ; ඒ පිළිබඳව මතක් කිරීම 
පෙයෝජනවත් වුෙණ් නැහැ. හැම වර්ෂයකම අවසානෙය් වුෙණ්  
ෙමොකක්ද? ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් එදා තිබුණු 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ අය 
ෙවනුෙවන් ෙවන් විය යුතු පතිපාදන ෙවන් ෙනොවීමයි. අද 
තත්ත්වය ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. ෙදමළ 
භාෂාෙවනුත්, සිංහල භාෂාෙවනුත්, ඉංගීසි භාෂාෙවනුත් -භාෂා 
තුෙනන්ම- හැඳුනුම්පෙතහි ඉතා පැහැදිලිව ලියැෙවන්නට ඕනෑය 
කියන කාරණයටයි මම මෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්. මක් 
නිසාද, ෙදමළ ජනතාව බහුතරයක්  ඉන්න පළාතකට ගිහිල්ලා ඒ 
අයට අපි හැඳුනුම්පතක් දුන්ෙනොත් ඒක ඔවුන්ට කියවා ගන්න 
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ෙනොදන්නා ෙකෙනකු 
අතට හැඳුනුම්පත ලැබුණාම ඔහුට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, ඒ  

හැඳුනුම්පත කියවලා ඒ ෙතොරතුර ලබා දිය යුතු ෙකනාට ෙදන්න. 
යම් ආයතනයකට ගියාම ඒ නිලධාරියා සිංහල ෙහෝ ෙදමළ 
දැනගත යුතුමයි. නමුත් ඒ ෙතොරතුර අප ෙදන්න ඕනෑ සිංහල, 
ෙදමළ ෙනොදන්නා වූ ෙකෙනකුෙග් දැනගැනීමට නම් එතැනදී 
ඉංගීසි භාෂාෙවනුත් අවම වශෙයන් තිබිය යුතුයි. ඒ නිසා භාෂා 
 තුෙනන්ම ෙම් කටයුත්ත ඉටු කළ යුතුයි කියන කාරණය මා මතක් 
කරනවා.   

ඊළඟ කාරණය තමයි ෙම් එකතු කරන්න යන ෙතොරතුරු. ෙම් 
එකතු කරන්න යන ෙතොරතුරු ෙමොනවාද? අෙප් පුද්ගල නිදහස 
කමානුකූලව රාජ  බලයට යටත් කිරීෙම් කියාදාමයකට පාර 
කපන්නද ෙම් යන්ෙන්? හැඳුනුම්පතකට වුවමනා කරන 
ෙතොරතුරුයි අවශ  ෙවන්ෙන්. ෙම් හැඳුනුම්පතට වුවමනා කරන 
ෙතොරතුරුවලින් පුද්ගලයා හඳුනා  ගැනීෙම් වුවමනාව ඉටු විය 
යුතුයි. පුද්ගලයා  හඳුනා ගැනීෙම් වුවමනාවට එහා ගිහිල්ලා 
පුද්ගලයාෙග් වංහුං ෙම් විද ත් කාඩ්පතට ඇතුළත් කරන්නට  
සැලසුම් කිරීම මම නම් දකින්ෙන් ෙකොයි ආණ්ඩුව යටෙත් වුණත් 
ෙපොලිස් රාජ යක් ඇති කිරීම සඳහා වුවමනා පසු බිම හදා ගැනීෙම් 
එක්තරා පියවරක් හැටියටයි. අපරාධකරුවන් ෙහොයා ගැනීමට, 
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් අපචාරයන් කරන පුද්ගලයන් ෙහොයා 
ගැනීමට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් දැල එළන්ෙන් ෙම් රෙට් සමසත් 
ජනතාවෙග් ඔළුවට උඩිනුයි. මිනිසුන්ෙග් පුද්ගල නිදහස, පුද්ගල 
ෙතොරතුරු, පුද්ගල ජීවිතෙය් තමන් ටම ආෙව්ණික වූ, තමන්ම 
පමණක් දැනගත යුතු, තමන්ෙග්ම උදවියට සීමා වූ ෙද්වල් අපි 
අරෙගන රාජ  ෙතොරතුරු තුළ ඇතුළත් කර ගැනීමට උත්සාහ 
කෙළොත් ඒෙකන් මතු වන පශ්නය ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
පුද්ගලයාෙග් නිදහස අඩුෙවලා, රාජ යට පුද්ගලයා පිළිබඳව 
ඔත්තු බැලීෙම් අයිතිය වැඩිෙයන් ලැබීමයි. ෙම් හදන්ෙන් රාජ ය, 
පුද්ගලයා  ගැන ඔත්තු බැලීමටද? එවැනි අරමුණක් ෙම් ෙතොරතුරු 
එකතු කිරීෙම් එක්තරා දුරකට ගැබ් ෙවන බව අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා.  

ෙමොන ආණ්ඩුවක් ෙහෝ ෙව්වා, එන්න එන්නම රාජ ය 
අනාරක්ෂිත හැඟීෙමන් කියා කිරීම නිසා තමන්ට විරුද්ධව ෙමොන 
ෙමොන විධිෙය් ෙද්වල් ඇති ෙවන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ රාජ  
නිතරම බලනවා. ඒ නිසා රාජ ය තමන්ට වුවමනා හැටියට 
පුද්ගලයාව පුළුවන් තරම් ආම්බාන් කර ගන්නට, පුද්ගලයා 
හැසිෙරන ආකාරය ගැන, පුද්ගලයා යන එන තැන් ගැන, 
පුද්ගලයාෙග් සම්බන්ධකම් ගැන ෙතොරතුරු ඉල්ලාෙගන පුද්ගලයා 
එක්තරා විධියකට සිරගත කිරීමට, එෙහම නැත්නම් පුද්ගලයා 
එක්තරා විධියකට බන්ධනයක් තුළට ඇතුළත් කර ගැනීමට 
ගන්නා වූ උත්සාහයක් හැටියට අපි ෙමය ෙපන්වන්නට කැමැතියි. 
ඒ නිසා අවශ ම ෙතොරතුරු හැර ෙවනත් ෙතොරතුරු ෙනොගැනීම 
අත වශ  කරුණක් හැටියට සලකා එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමා 
තීන්දු ෙකොට කටයුතු කරනවා ඇතැයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඔබතුමාට ඒ සඳහා බලයක් තිෙබනවා. 

ෙම් සංෙශෝධන හරහා අද තීන්දු ෙනොවන කාරණා ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳව ඔබතුමාට අතිෙර්කව කටයුතු කරන්න 
සිදු ෙවනවා. විද ත් හැඳුනුම් පත නිකුත් කිරීෙම්දී දැනට තිෙබන 
සියලුම හැඳුනුම්පත් ෙවනස් කරන්නත් ෙවනවා. මට මතකයි, 
පළමුෙවන්ම හැඳුනුම්පත් නිකුත් කරමින් තිබුණු ෙවලාෙව් තමයි 
මෙග් හැඳුනුම්පත ගත්ෙත්. එතෙකොට මම හිටිෙය් වැලිකඩ හිර 
ෙගදර. වැලිකඩ හිර ෙගදරට ඇවිල්ලා ෙෆොෙටෝ අරෙගන තමයි 
එදා අෙප් හැඳුනුම්පත නිකුත් කෙළේ. එදා නිකුත් කළ හැඳුනුම්පත 
තමයි අද ෙවනකල් තිෙබන්ෙන්. දැන් අපි ඔක්ෙකෝෙග්ම 
හැඳුනුම්පත් ෙවනස් ෙකොට අලුත් හැඳුනුම්පත් ගැනීෙම් නීතිය 
එනවා නම්, එය විශාල පමාණයක් නිසා ෙම් රෙට් මහ ජනයාට 
අපහසුතාවක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා එය කියාත්මක කිරීෙම්දී මහ 
ජනයාට පහසු කරන කාර්ය කමයක් ගැන සිතිය යුතුයි. ඒ කාර්ය 
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කම ඔක්ෙකෝම ෙම්  පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කර නැහැ. ඒ 
කාර්ය කම පිළිබඳව ෙරගුලාසි හැදීමට ඔබතුමාට බලයක් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා හැඳුනුම් පත් නිකුත් කිරීෙම් කියාදාමය 
හැකිතාක් දුරට විමධ ගත කරලා, හැකිතාක් දුරට උප්පැන්න 
සහතිකය පදනම් කරෙගන ඒවා නිකුත් කළ යුතුයි. 

ඡන්දයටත් හැඳුනුම්පත ඉතාමත්ම වැදගත්. ඡන්දය ලියා පදිංචි 
වුණු ජනතාව අතෙර් ලියා පදිංචි ෙනොවුණු ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ 
ලක්ෂ 4ක් පමණ සිටින බව මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා 
ඊෙය් ෙපෙර්දා කියලා තිබුණා. එතෙකොට ඒ මිනිස්සුන්ට ඡන්ද 
අයිතිය නැත්ෙත් ෙමොකද? ඡන්දයට ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ගෘහස්තයක් කියලා එකක් නැහැ. අතැන ෙමතැන 
යන එන අය, අතැන ෙමතැන රැ ෙඳන අය, ඉබාගාෙත් යන අය, ෙම් 
ආදී වශෙයන් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිසට ඡන්ද බලයක් 
නැහැ. ඒ අයට හැඳුනුම් පතක් තිෙබනවාද නැද්ද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම ෙම් කිව්ෙව්, හැඳුනුම්පත ගැනීෙම් 
හැකියාව නැතිව, හැඳුනුම්පත ලබා ගැනීමට තිෙබන පහසුකම් 
නැතුව, ඒ පිළිබඳව දැනුමක් නැතුව අද ෙකොච්චර නම් විශාල 
පිරිසක් ඉන්නවා ද කියන එකයි. එය සැලකිල්ලට අරෙගන 
ඔබතුමා ෙරගුලාසි හදනවා ඇතැයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා; ඒ වාෙග්ම විශ්වාස කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දන්නවා, යුද්ධය කාලෙය් විශාල පිරිසක් 
ඉන්දියාවට පලා ගියාය කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
යුද්ධය කාලෙය් ඉන්දියාවට පලා ගිය ලාංකිකෙයෝ සරණාගත 

කඳවුරුවල ඉන්නවා. 60,000ක් පමණ සිටියා. එයින් සුළු පිරිසක් 
ආපසු ආවා. ඒ අයට දාව උපදින්නා වූ දරුවන්ට ලංකාෙව් 
පුරවැසියන් ෙලස උප්පැන්න ලබා ගැනීම සඳහා තිෙබන පහසුකම් 
පිළිබඳ කාරණය ගරු ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමාටත් ෙයොමු විය 
යුතුයි. එතුමා ෙමතැන ඉන්නවාද කියලා මට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. 
ඒ වාෙග් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම වතුකරෙය් හා දුෂ්කර 
ගම්මානවල උප්පැන්න සහතිකයක්වත් ලබා ෙනොගත් විශාල 
පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඉතාමත්ම සංකීර්ණ හා දැවැන්ත 
කාරණයකට තමයි ඔබතුමා අත තියලා තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට හුඟාක් කල්පනා කරලා, 
ෙම් සඳහා වුවමනා කරන බුද්ධි මණ්ඩල පත් කර ෙගන, ඉතා පහසු 
කමයකට හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීෙම් කියා දාමය සංවිධානය කර 
ගැනීමට පුළුවන් ද කියලා ඔබතුමා බලනවා ඇතැයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඕනෑවට වඩා පුද්ගලයන්ෙගන් 
ෙතොරතුරු එකතු කිරීම පිළිබඳවත් ඔබතුමා කල්පනා කර බලනවා 
ඇතැයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙම් වැරදි මානසිකත්වෙයන් 
අපි මිෙදන්න ඕනැ. ෙම් රජය පුද්ගලයා ගැන සියලුම ෙතොරතුරු 
දැන ගත යුතුය කියන  ෙමෝඩ අදහස;  පුද්ගල නිදහසට පටහැනි 
අදහස අපි බැහැර කරන්නට ඕනෑ. රජයක් පුද්ගලයකුෙග් සියලු 
ෙතොරතුරු දැන ගත යුතුයයි කියා හිතන මතය අපි බිඳිය යුතුයි. 
මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමාෙග් කථාව මම අහෙගන හිටියා.  

එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, "hub එක තිෙයන්න ඕනෑ" 
කියලා. ෙම් hub  එක තමයි මහජනයාව කියාත්මක කිරීෙම් 
සම්පූර්ණ බලය. මහජනයා සම්පූර්ණෙයන්ම ඉත්තන් බවට පත් 

කර ගන්න පුළුවන් කමයක් වුවමනායි කියන එක තමයි පසු බිෙම් 
තිෙබන්ෙන්. මහජනයා තමන් කැමැති විධියට එහාට ෙමහාට අදින 
ඉත්තන් බවට පත් කරන්න හිතන විධිෙය්  මානසිකත්වයකින් 
විද ත් හැඳුනුම්පත හැදීම සඳහා ෙතොරතුරු එකතු කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන ඔබතුමා නැවත කල්පනා කර බලනවා ඇතැයි මා 
සිතනවා. එය අනිවාර්ය කිරීම කිසිෙසේත්ම ෙනොකරන ෙලස ඉතා 
බලවත් ෙසේ අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  ආණ්ඩුවත් එක්ක ගනු-ෙදනු 
කිරීෙම්දී ෙම් විද ත් හැඳුනුම්පත්වල බර, ඒකට ආණ්ඩුවට යන 
වියදම අඩු කර ගැනීම සඳහා අලුත් හැඳුනුම් පෙත් බර ජනතාවෙග් 
ෙබල්ල හිරෙවන බරක් බවට; වියදමක් බවට පත් ෙනොකරන 
ෙලස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමම ඉල්ලීම් කරමින්, ඔබතුමා ෙම් 
ඉතා බැරෑරුම් කාර්යෙය්දී මනාව මැදිහත් ෙවනු ඇතැයි කියා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මා   නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  
මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය ) ආශු මාරසිංහ මහතා. 
 
[අ.භා. 4.47] 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනිවර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී 
ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා. ඇත්ෙතන්ම මෙග් කථාව ආරම්භ 
කිරීමට මත්ෙතන් විපක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කළ ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්ව සමහර කාරණා සම්බන්ධෙයන් 
මෙග්ත් යම් මතයක් පකාශ කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙහොරුන් ගැන එතුමා ටිකක් භය ෙවනවා. විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම්පතක් -අලුත් National Identity Card එකක්-  ආෙවොත් 
ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා නම් හසුෙවයි කියලා භයක් 
තිෙබනවා. එතුමා දැනුවත්වද, ෙනොදැනුවත්වද දන්ෙන් නැහැ, 
ෙහොර කල්ලිෙය් සාමාජිකෙයක් විධියට ෙහොරුන් ආරක්ෂා 
කරන්න අවශ  නිසා ඒ බියෙදෝ කියන සැකය තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අර ඉත්ෙතක් වුණා ෙන්. රාජපක්ෂ පාලනය කාලෙය් 
ඉත්ෙතක් ෙවලා ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා ඇමති 
විධියට ඉන්න ෙකොට  එතුමාට බැරි වුණා,  National Identity 
Card  එකට අවශ  දත්ත ටික  භාෂා තුෙනන්ම දමා ගන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නිවැරදි කරන්න ඉඩ ෙදන්න. මෙග් අමාත ාංශෙයන් තමයි 

ඒක කෙළේ.   
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 නමුත් ඔබතුමාට ඒක කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. 

ෙමොකද, රාජපක්ෂ මහත්තයාට භෙය් සරුංගල් යවපු නිසා. 
ඔබතුමා භාෂා තුන ගැන කථා කරන්න සරුංගල් යැව්ව බව අපි 
දන්නවා. නමුත් ඔබතුමාට ඒක ඉෂ්ට කර ගන්න බැරි වුණා.  

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් අමාත ාංශය පැවැති කාලෙය්. ඔබතුමා කරුණු 

ෙනොදැනයි කථා කරන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ඒ කාලෙය් ඔබතුමා ෙයෝජනා කළාට ඔබතුමාෙග් කට වැහුවා. 

ඔබතුමාෙග් කට වහලා ඔබතුමාට ඒක කියාත්මක කරන්න ඉඩ 
දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් අද අපි සතුටු ෙවනවා සාධනීය කියා මාර්ග 
ගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් හැටියට අෙප් ආණ්ඩුව විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම්පත සකස් කර කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආදායම හා වියදම අතර 
පරතරය ගැන එතුමා මතක් කළා. ණය කන්ද ගැනත් කථා කළා. 
ඒ ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොට ශබ්දයක් නැතිව හිටියා. ණය ගැන 
ෙමොකක්වත් කථා කෙළේ නැහැ. ගන්න ගන්න ණයට අත ඉස්සුවා. 
විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණා එක්ක සම්බන්ධ වන රාජ යක් වුණාම 
රාජ  හැඳුනුම්පතකට අවශ  දත්ත ලබා ගත යුතු ෙවනවා.  

ෙම්ක ෙලෝක සම්පදායක්. ෙම්ක විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් 
විතරක් කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෛජවමිතික දත්ත භාවිත කරලා 
ෙලෝකෙය් passport, National Identity Card ආදිය ලබා ගත් 
ආකාරය ගැන නිදසුන් රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් ගැන මුලින්ම 
කියාකාරි වුණු රටක් තමයි ෙපෝලන්තය කියන්ෙන්. ෙපෝලන්තය 
ෛජවමිතික දත්ත භාවිත කරමින් මුලින්ම ජාතික හැඳුනුම් පතක් 
සහ විෙද්ශ ගමන් බලපතයක් -passport එකක්- නිර්මාණය කළා. 
විෙද්ශ ගමන් බලපතයක් නිර්මාණය කළාට පස්ෙසේ ෙපෝලන්ත 
වැසියන්ට ඒ ඒ රටවල වීසා ලබා ගැනීෙම් අවශ තාව අඩු වුණා. 
ෙමොකද, ෛජවමිතික දත්ත තිෙබනවා නම්, අන්තර්ජාතිකව භාවිත 
කරන database එකක් හරහා අදාළ පුද්ගලයා හඳුනා ගැනීමට 
පුළුවන් වනවා. පුද්ගලයා හඳුනා ගත්ෙතොත් තමයි, එක රටකින් 
තවත් රටකට යන්න පුළුවන් කියාදාමය පහසු වන්ෙන්.  

ෙලෝකෙය් තාක්ෂණයත් එක්ක ෙමවැනි විවිධ කමෙව්ද භාවිත 
කළා. ෙලෝකෙය් තාක්ෂණයත් එක්ක යනෙකොට අවශ  දත්ත 
එකතු කිරීම අනිවාර්යෙයන් කළ යුත්තක් වනවා. ඒක ෙපොලීසියක් 
කරන්නවත්, එෙහම නැත්නම් ජනතාව ෙකොටු කරන්නවත් කරන 
වැඩක් ෙනොෙවයි. ශුභවාදි විධියට ජනතාවට ෙකොන්ද ෙකළින් තබා 
ෙගන කටයුතු කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශෙයන්, ෙබොෙහෝ 
විට පසු ගිය කාලෙය් අපි පිට රටකට යනෙකොට අෙප්  passport 
එක අරෙගන පශ්න කරනවා, එෙහම නැත්නම් ඒ රටට යන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ, වීසා ෙදන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් එවැනි 
පශ්න තිබුණා. ඒ නිසා ෛජවමිතික දත්ත -biometric data- ලබා 
ෙගන National Identity Card එක, එෙහම නැත්නම් passport 
එක හදා ගන්න පුළුවන් වුෙණොත්, ඒවා භාවිත කරමින් විෙද්ශ ගත 
වනෙකොට අපට පුළුවන් වනවා, එඩිතර ජාතියක් හැටියට ෙකොන්ද 
ෙකළින් තබා ෙගන කටයුතු කරන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විද ත් ජාතික හැඳුනුම් පත් ව ාපෘතිය 
ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශය හරහා 
කියාත්මක වනවා. විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම් 
අවශ තාව මතු වන්ෙන් ඇයි කියලා ෙපොඩ්ඩක් බැලුෙවොත්, මා 
කලින් කිව්වා වාෙග් නවීන තාක්ෂණය භාවිත කිරීෙමන් ශී ලංකා 
පුරවැසියන්ෙග් අනන තාව නිවැරැදිව තහවුරු කර ගැනීමටයි. ඒ 
වාෙග්ම රාජ  ආයතන හා අනිකුත් ආයතන මඟින් සපයන 
ෙසේවාවන් වඩාත් පහසුෙවන් හා කඩිනමින් ලබා දීම සඳහා 
ෙතොරතුරු හුවමාරු පද්ධතියක් සකස් කර ගත හැකි වනවා. ඒ 
වාෙග්ම රෙට් සංවර්ධන වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම්දී 
කාර්යක්ෂමව, විනිවිදභාවෙයන් යුතුව, ඵලදායීව සිදු කිරීමටත්, 
ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා අවශ  වන්නා වූ යටිතල 
පහසුකම් සහ අනිකුත් පහසුකම් සැලසීමටත් හැකි වනවා. ඒ නිසා 

ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක් තුළින් ජාතික ආරක්ෂාව තවත් තහවුරු 
කර ගත හැකි වනවා. විෙශේෂෙයන් ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කථා 
කරන රජයක් හැටියට අපි ෙම් සඳහා විෙශේෂ අවධානය  ෙයොමු 
කරනවා.  

ෙම් ව ාපෘතිෙය් අරමුණු හැටියට, පවුල් ඒකකයක් ෙලස 
පවුෙල් සියලු පුද්ගලයන්ෙග් ෙපෞද්ගලික දත්ත එක්රැස් කිරීම, 
වයස අවුරුදු 15ක් ෙහෝ ඊට වැඩි සියලුම ශී ලාංකික 
පුරවැසියන්ෙග් ජීව දත්ත, ෛජවමිතික ලක්ෂණ හා ජාත න්තර 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා සංවිධානෙය් පමිතියට අනුකූල ඡායාරූප 
ඇතුළත් ජාතික පුද්ගල නාම ෙල්ඛනයක් සකස් කිරීම සඳහා 
මධ ම දත්ත ගබඩාවක් -central database එකක්- ස්ථාපිත 
කරනවා. ෙම් යටෙත් පුද්ගලයන්ෙග් අනන තාව නිවැරැදිව 
තහවුරු කර ගැනීමට හැකි වන ආකාරයට තමයි අවුරුදු 15ක් ෙහෝ 
ඊට වැඩි සියලුම ශී ලාංකික පුරවැසියන්ට විද ත් ජාතික හැඳුනුම් 
පත නිකුත් කරන්න අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන්. මධ ම දත්ත 
ගබඩාෙව් -central database එෙක්- ෙතොරතුරු මත ෛනතික 
දත්ත හුවමාරු පතිපත්තියක් ස්ථාපිත කළ හැකි වනවා. ඒ තුළින් 
අත වශ  ආයතන සමඟ ඒ ෙතොරතුරු හුවමාරු කර ගන්න, බැංකු 
කටයුතු, ආරක්ෂක කටයුතු සහ විවිධ ආයතනවලට කරන ඉල්ලීම් 
ආදිය ඉතා පහසුෙවන් නියාමනය කළ හැකි කමෙව්දයක් 
ලැෙබනවා.  

විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පත තුළින් ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පධාන වශෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් අනන තාව ඉතා 
පහසුෙවන් තහවුරු කළ හැකි වනවා. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී රජයක් 
හැටියට අපි සියලුම දත්ත ගබඩාවන් ජාලගත කරනවා,  
databases network කරනවා. ඒ තුළින් අපි එක අමාත ාංශයකට 
ගිහින් ඒ අමාත ාංශය තුළ වැඩ කරනෙකොට, අනික් 
අමාත ාංශෙය් දත්ත හරහා අපි කරපු වැඩ ගැන දැන ගන්න 
පුළුවන්. අපට තවත් අමාත ාංශයකට ගිහින් ඒ අමාත ාංශෙයන් 
ලිපි ෙගොනු අරෙගන එන්න අවශ තාවක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා රජය මඟින් සපයන ෙසේවාවන් කඩිනමින් හා පහසුෙවන් 
ලබා ගැනීමට හැකි වනවා.  

ෙම් අයදුම්පත හැදුවාට පසුව, මැතිවරණවලදී ඡන්දය දීමට -
ෙහොර ඡන්ද නම් දාන්න හම්බුෙවන්ෙන් නැහැ.- පහසු ෙවනවා. 
ෙමොකද ෙහොෙරන් ඡන්දය දාන්න එනවා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. 
කලින් කිව්වා වාෙග්, බැංකු කටයුතු, ගමන් බලපත්, රියැදුරු 
බලපත්, ෙදස් විෙදස් රැකියා, අර්ථ සාධක පතිලාභ, රක්ෂණ, ඉඩම් 
හා ෙද්පළ, විශාම වැටුප් ෙම් ආදී ෙසේවාවන් ලබා ගැනීෙම්දී  
තමන්ෙග් අනන තාව තහවුරු කිරීම සඳහා ඒ ජාලගත ෙතොරතුරු 
හරහා අපට සියලුම විස්තර ලබා ෙගන එම කටයුතු ඉතාම 
පහසුෙවන් ඉටු කිරීම තුළින් කඩිනම් ෙසේවාවක් කළ හැකි 
ෙවනවා. ෙම් දත්ත රැස්කිරීම - data capturing - සඳහා අවශ  
සංනිෙව්දන උපකරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ට  ෙබදා 
හැර තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල  හරහා  ෙමෙලස 
දත්ත ජාලගත කිරීම තුළින් අවශ  දත්ත ලබාගත හැකි ෙවනවා.  

රටක් හැටියට ඉදිරියට යනෙකොට අනිවාර්යෙයන් ජාත න්තර 
පමිතිෙයන් යුතු ජාතික හැඳුනුම්පතක, ගමන් බලපතයක 
අවශ තාව තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් කරුණු සඳහා අපි ෙයෝජනා 
කර තිෙබන පරිදි දත්ත එක් රැස් කිරීම තුළින් එය ඉතාමත් 
පහසුවට පත් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමාට  ෙම් කටයුතු කියාත්මක 
කිරීම සඳහා සියලු පහසුකම් ලැබී තිෙබනවා. එතුමාට ඒ සඳහා 
තවත් සහෙයෝගය දක්වමුයි පකාශ කරමින් මම කථාව අවසන් 
කරනවා.  
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ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම සත්ුතියි. The next speaker is the Hon. Douglas 

Devananda. You have four minutes.  

 
[பி.ப. 4.57] 
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எனக்கு 

நான்கு நிமிடங்கள் ெகா க்கப்பட் ந்தா ம் அந்த 
ேநரத்திற்குள் சு க்கமாக என் ைடய க த்ைத ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  ஆட்பதி  ெதாடர்பாகப் திய ைறையக் 
ெகாண்ட சட்டத் தி த்தத்ைத, அதாவ  இலத்திரனியல் 
அ ப்பைடயில் அைடயாள அட்ைடகைள வழங்குவதற்குாிய 
சட்டத் தி த்தத்ைதக் ெகாண் வந்தைதயிட் ம் அதில் 
காணப்ப கின்ற விடயங்கள் குறித் ம், இலகுவாக அைடயாள 
அட்ைடையப் ெபறக்கூ ய விடயங்கெளல்லாம் இதில் 
உள்ளடக்கப்பட் ள்ளைமையயிட் ம் த ல் ெகளரவ 
அைமச்சர் நாவின்ன அவர்க க்கு என் ைடய 
வாழ்த் க்கைள ம் பாராட் க்கைள ம் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

இ  சம்பந்தமாக எங்க க்குத் தரப்பட் ள்ள ப வத்தில் 
ன்  ெமாழிகளில் அைடயாள அட்ைட அச்சிடப்பட் ப் 

பாவைனக்கு விடப்ப ெமன்  ெசால்லப்பட் க்கின்ற . 
எனேவ, அ  நைட ைறயில் ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ெமன்பைதக் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
க த்திெல க்க ேவண் ம். கடந்த காலங்களில் அைடயாள 
அட்ைட அறி கப்ப த்தப்பட்டேபா  இ  ெமாழிகளில்தான் 
இ ந்த . இ ந்தா ம், தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
இரண்  ெமாழிகளி ம் சிங்கள மக்கைளப் ெபா த்தவைரயில் 
ஒ  ெமாழியி ம்தான் அைடயாள அட்ைடகள் 
வழங்கப்பட்டன. அந்த ைற மாற்றப்படேவண் ம். அத் டன் 
அதில் ஆங்கில ெமாழி இடம்ெப வ ம் அவசியெமன்  நான் 
க கின்ேறன். ஏெனன்றால், ெவளிநா க க்குச் 
ெசல்கின்றேபா  அைடயாளத்ைத உ திப்ப த் வதற்கு 
ஆங்கில ெமாழி இடம்ெப வ  வசதியானதாக அைம ம். 
அந்த வைகயில் நாட் ன் பிரதான ெமாழிகளாகிய சிங்களம், 
தமிழ் ஆகியவற் டன் ேசர்த்  ஆங்கில ெமாழியி ம் அந்தப் 
பதி கள் இ க்கக்கூ ய வைகயில் திய அைடயாள அட்ைட 
அைமவைத அைமச்சர் அவர்கள் உ திெசய்ய ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபால், இங்கு எனக்குத் தரப்பட்ட ஒ  ப வத்தில் 
ஆங்கிலத்தில் ெபயைர ன்  விதமாகக் 
ேகட் க்கின்றார்கள். அதாவ  family name, name and the 
surname என்  ேகட் க்கின்றார்கள். தமிழ் மக்கைளப் 
ெபா த்தவைரயி ம் ஸ் ம் மக்கைளப் 
ெபா த்தவைரயி ம் இரண்  ெபயர்கைளத்தான் அங்கு 
குறிப்பி வார்கள். அதாவ  தகப்ப ைடய ெபயர் அ த்த  
பிள்ைளயி ைடய ெபயர். அந்த வைகயில், எல்ேலாைர ம் 
ெபா ைமப்ப த் ம் வைகயில் அ  அைமய 
ேவண் ெமன் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த் , திய ேதசிய அைடயாள அட்ைடைய 
மாவட்டங்கள்ேதா ம் கச்ேசாிகளில் ெபறக்கூ ய வைகயில் 
ஏற்பா கைளச் ெசய்ய ேவண் ம். அந்த அ ப்பைடயில், நா  

த விய ாீதியில் அவ்வாறான ஓர் ஏற்பாட்ைடக் ெகாண் வர 
மாக இ ந்தால் அ  வரேவற்கத்தக்க . ஒேரநாளில் 

அைடயாள அட்ைடையப் ெபறேவண் ெமன்றால் 
ரப்பகுதியி ந்  ெகா ம்ைப ேநாக்கி வ பவர்கள் மிக ம் 

சிரமப்ப வார்கள். அதற்கு அதிக ெசல ம் ஏற்ப ம்.  

இ தியாக, நான் மீண் ம் வ த்த வி ம் வ , ன்  
ெமாழிக ம் இடம்ெபறக்கூ ய வைகயில் ேதசிய அைடயாள 
அட்ைட அைமய ேவண் ெமன்பைதத்தான் என்பைதக் கூறி, 
அைமச்சர் அவர்க ைடய இந்த ன்மாதிாியான யற்சிக்கு 
மீண் ம் பாராட்ைடத் ெதாிவித் க்ெகாண் , எனக்கு 
வாய்ப்பளித்தற்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  

ඊළඟට, ගරු සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.01] 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන)  පනත් ෙකටුම්පත 
පිළිබඳ ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී මම විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ,  නවීන ෙලෝකයට ගැළෙපන පරිදි 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
හඳුන්වා ෙදන අලුත් වැඩ පිළිෙවළ  සාර්ථකව කර ෙගන යාම 
සඳහා ඇති වන යම් බාධාවන්  අද ෙම් ඉදිරිපත්  කරන පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත වීෙමන් පසුව ඉවත් වන බව.   

1968 අවුරුද්ෙද් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පනතක් මුලින්ම 
 ෙගනාවත් ලංකාෙව්, අපට, පුද්ගලයන්  ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කරන්නට ලැබුෙණ් 1972 වර්ෂෙය්යි. 1972 
වර්ෂෙය්  හැඳුනුම්පත නිකුත් කරනෙකොට ඉදිරි අවුරුදු  විසිපහකට  
නැත්නම් අවුරුදු පණහකට එහා පැත්තට ගැළෙපන කමයක්  එදා 
ෙයෝජනා කළා නම්, විද ත් හැඳුනුම්පතක් ගැන අපට අද විවාද 
කරන්නට අවශ  වන්ෙන් නැහැ. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද, දැනටමත්  ෙම්  විද ත් හැඳුනුම්පත 
නිකුත් කිරීම ගැන සම්පූර්ණ කමෙව්දය හදලායි  තිෙබන්ෙන්. 
1972 වර්ෂෙය්  හැඳුනුම්පත  නිකුත් කරලා අද, අවුරුදු හතළිස් 
හතරකට  පස්ෙසේ, නැවතත්  අපි  ඒ ගැන කථා කරනවා. ඒ නිසා  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී, අවුරුදු පණහකට එහා ඉදිරිය ගැන හිතලා  ෙම් 
හැඳුනුම්පත සකස් කරනවා නම් ෙහොඳයි කියන කරුණ ෙකෙරහි 
මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර සිටිනවා.  

අපි පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරනවා වාෙග්ම, ෙම් 
හැඳුනුම්පත සකස් කරනවා වාෙග්ම ෙම් හැඳුනුම්පත ලබා 
ගැනීෙම්දී ඇති වන යම් බාධා ද තිෙබනවා.  

ෙම් කාර්යය කිරීෙම්දී මතුවන බාධා ෙමොනවාද කියා අප 
දන්නවා. ගෙම් සිටින ගාම නිලධාරිතුමාෙගන්, එම පෙද්ශය අයත් 
පා ෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් තමයි හැඳුනුම්පතක් ලබා 
ගැනීෙම් මූලික වැඩක ටයුතු ටික සකස් ෙකෙරන්ෙන්. ඒ 
කටයුතුවලදී බාධා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ෙම් කමය ෙවනස් 
කරන්න. ෙම් සඳහා අලුත් කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න. ගෙම් ඉන්න 
ෙකෙනක් තමන්ෙග් හැඳුනුම්පත සකස් කර ගැනීෙම්දී තමන්ෙග් 
ෙතොරතුරු ඇතුළත් කර ඒ ෙල්ඛන ටික පුරවලා, ඒ ගෙම් ගාම 
නිලධාරිතුමාට භාර ෙදන බව අප දන්නවා. එම ෙල්ඛන භාර 
දුන්නාම සමහර ෙවලාවට ඒ ගාම නිලධාරිතුමා ඔහුට රිසිට් එකක් 
ෙදනවා. සමහර අය ෙම් රිසිට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන් "මම 
හැඳුනුම්පතක් හදන්න භාර දීලා තිෙබනවා" කියන එක 
ෙපන්වන්න. ෙම් රිසිට් එක සමහර විට වැස්සට විනාශ ෙවනවා; 
දහඩියට විනාශ ෙවනවා. ඒ රිසිට් එක විනාශ ෙවලා ගියාට පසුව, 
තමන් හැඳුනුම්පතක් හදන්න ගාම නිලධාරිතුමාට භාර දුන්නාය 
කියන්න තමන්ට සහතිකයක් නැහැ. සමහර ගාම නිලධාරි 
කාර්යාලවල ෙම් ෙල්ඛන වසර ෙදකක පමණ කාලයක් තිෙබනවා. 
ගාම නිලධාරි වසමක හැඳුනුම්පත් සකස් කරගත යුතු පුද්ගලයන් 
5ෙදෙනක් ඉන්නවා කියා අපි හිතමු. ඒ ගාම නිලධාරිතුමා ෙම් 
පස්ෙදනාෙග් හැඳුනුම්පත් සකස් කරන්න අවශ  ලිපි ෙල්ඛන ටික 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට යැව්වත්, පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒවා යවන්ෙන් නැහැ. ඒ දුර්වලතාව 
අප දකිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් ගැන විධිමත් 
කමෙව්දයක් හදන්න. මා හිතන විධියට රාජ  පරිපාලන 
අමාත ාංශෙයන් තමයි ෙම් පිළිබඳ මූලික කටයුතු ෙකෙරන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ගාම නිලධාරින් පාලනය කරන්ෙන් එතැනින්. එම 
අමාත ාංශය හරහා ෙම් ෙවනුෙවන් විධිමත් කමයක් ෙයොදනවා 
නම් අප එය ඉතාම අගය කරනවා.  

ෙම් විද ත් හැඳුනුම්පත සකස් කරන  ෙකොට එය භාෂා 
තුෙනන්ම සකස් කරන්ෙන්  නැහැ කියා කලින් කථා කළ සමහර 
ගරු මන්තීතුමන්ලා සඳහන් කළා. එතුමන්ලා තුළ එෙහම ෙපොඩි 
මතයක් තිෙබනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, මම අභ න්තර පරිපාලනය 
හා රාජ  කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක්. එම කාරක සභාෙව්දී ඉදිරිපත් කරන 
ලද ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් ෙම් පිළිබඳව කරන ඒ වැඩ 
සැලැස්ම පිළිබඳ ෙතොරතුරු මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් විද ත් 
හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන ෙකොට සිංහල, ෙදමළ, ඉංගීසි කියන 
භාෂා තුෙනන්ම එය සකස් ෙවනවා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා කිව්වා, "ෙම් හැඳුනුම්පතට සියලුම දත්ත ඇතුළත් 
කරන්න එපා" කියා. එතුමා ෙබොෙහොම ෙජ ෂ්ඨ පුද්ගලෙයක්. මම 
ෙමෙහම කියන එකත් ෙහොඳ නැහැ. ඒක මහා ෙමෝඩ පකාශයක් 
ෙලසයි මා දකින්ෙන්. මම එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි. ෙම් 
හැඳුනුම්පත ලබා ෙදන්ෙන් එක ෙකොටසකට විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙහොරු, මං ෙකොල්ලකරුවන්, නැත්නම් රෙට් අපරාධකාරයන් 
ඉන්නවා නම් අන්න ඒ අයට විතරයි ඒ කාරණය 
බලපැවැත්ෙවන්ෙන්. පුද්ගලයකු සතු සියලුම ෙතොරතුරු ෙම් 
හැඳුනුම්පතට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් නම් එය රෙට් ආරක්ෂාවට, 
ජාතික ආරක්ෂාවට සහ ඉදිරියට ෙහොඳයි කියායි මා නම් 
කියන්ෙන්. ඒ නිසා පුද්ගලයකු සතු සියලුම දත්ත, ෙතොරතුරු ෙමම 
විද ත් හැඳුනුම්පතට ඇතුළත් කරන්න කියා ගරු ඇමතිතුමා ෙගන් 
මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.   

ගරු ඇමතිතුමනි, අද -ජුනි 21වැනි අඟහරුවාදා- පළ වූ 
"ලංකාදීප" පුවත් පෙත් "පුද්ගලයන් ලියාපදිංචිෙය් එක්දින ෙසේවාව 
ෙහොඳ නෑ" යනුෙවන් ලිපියක් පළ කර තිෙබනවා. කැලණිය 
විශ්වවිද ාලෙය් ඉෙගනුම ලබන මල්ෂා එම්. ගමෙග් කියන ශිෂ ාව 
තමයි එම ලිපිය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. එහි තිෙබන අඩු පාඩු 
එම ලිපිෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා. එම ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා: 

"ශී ලංකාෙව් පවතින රාජ  ආයතන අතර පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කැපී ෙපෙන්. ඊට ෙහේතුව ෙමරට සිටින සෑම 
පුරවැසිය කුෙග්ම අනන තාව තහවුරු කරමින් ඔහු ෙහෝ ඇය හඳුනාගැනීම 
සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීෙම් කාර්යය සිදු කිරීම නිසාය." 

හැඳුනුම්පත් කාර්යාලය මඟින් පවත්වන ෙම් එක් දින 
ෙසේවාෙව් තිෙබන අඩු පාඩු ගැන එම ලිපිෙය් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. පිටස්තර පෙද්ශවලින් ඇවිත් රුපියල් 1,000ක් ෙගවලා 
ෙම් එක් දින ෙසේවාව ලබා ගන්න ගියත්, සකස් කරන 
හැඳුනුම්පෙත් නෙම් තිෙබන යම් යම් ෙවනස්වීම්, හැඳුනුම්පත් 
අංකය ෙවනස් වීම් වැනි ෙද්වල් නිසා සමහර පුද්ගලයන්ට දින 
ෙදකක්, නැත්නම් තුනක් ඒ සඳහා ගත ෙවනවා කියා "ලංකාදීප" 
පුවත් පෙත් පළ වූ ෙමම ලිපිෙය් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර 
තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමවැනි අඩු පාඩු, ෙමවැනි 
අකටයුතුකම් සිදු ෙනොවන්න කටයුතු කරනවා නම් දුර බැහැර සිට 
පැමිෙණන පුද්ගලයන්ට එය ඉතා ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් ෙවයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් විද ත් 
හැඳුනුම්පත ලබාදීම ෙම් හැම ෙදයකටම ඉතා ෙහොඳ විසඳුමක් 
ෙලස මා දකිනවා.  

ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා පුද්ගලයන් මත යම් බරක් 
පැ ටෙවනවාය කියා අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
සඳහන් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප හැම දාම, 
නැත්නම් සෑම මාසයකම අලුත් හැඳුනුම්පතක් ගන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

"ෙම්ක මහා ෙලොකු බරක්, ෙම්ක ජනතාවට ෙදන්න එපා, 
ජනතාවෙග් ෙපොකට් එෙකන් අය කරනවා" කියලා අෙප් ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා.  

ඇත්තටම ෙම් හැඳුනුම්පතට මුදලක් ලබා ගත්තාට පශ්නයක් 
නැහැ. ෙමොකද ෙම් හැඳුනුම්පත ලබා ගන්ෙන් අවුරුදු ගණනාවකට 
නිසා. හැම දාම ෙනොෙවයි. හැම මාසයකටම ෙනොෙවයි. ඒ නිසා 
ෙම් හැඳුනුම්පතට මුදලක් ලබා ගන්න ඕනෑ. රජයක් හැටියට ෙම් 
වැය බර දරන්න බැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා සම්මත 
කළාට පස්ෙසේ ඒ හැඳුනුම්පත සකස් කිරීමට අවශ  නවීන 
යන්ෙතෝපකරණ ෙගෙනන්න ඕනෑ. කලින් හැඳුනුම්පත නිකුත් 
කරන ෙකොට අතින් ලියලායි දුන්ෙන්. දැන් ඒ කමය ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. නව හැඳුනුම්පත සකස් කරන ෙකොට නවීන 
යන්ෙතෝපකරණ ෙගෙනන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නවීන 
යන්ෙතෝපකරණ ෙගෙනන්න ෙලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම හැඳුනුම්පතක් නිකුත් 
කරනවා. අපට පාර්ලිෙම්න්තු හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන තැනට 
මම ගිහිල්ලා බැලුවා. ඒ කාඩ් එකට ෙලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න 
ෙවනවා. ඒක රජයකට දරා ගන්න බැහැ. එෙහම නම් ෙම් 
හැඳුනුම්පත සමහර ෙවලාවට රාජ  ආරක්ෂාවට, පුද්ගලෙයකුෙග් 
අනන තාවට, පුද්ගලෙයකුෙග් අවශ තාවට- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩියක් ඉල්ලා 

සිටිනවා.  

ඉස්සර තිබුණු හැඳුනුම්පත වැස්සකට අහු වුෙණොත්, ගං 
වතුරකට අහු වුෙණොත් නැත්නම් ෙවනත් ෙද්කට අහු වුෙණොත්   
දුර්වර්ණ ෙවලා විනාශ ෙවනවා. වතුර ටිකක් ගිෙයොත් විනාශ 
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ෙවනවා. ඒ විධියට විනාශ ෙනොෙවන ෙහොඳ හැඳුනුම්පතක් නවීන 
කමයට හදන්න අවශ  නවීන යන්ෙතෝපකරණ ෙගනැල්ලා ෙහොඳ 
හැඳුනුම්පතක්  සාදා ෙදන එෙකන් මුදලක් අය කළාට කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ කියලා මම කියනවා. 

 ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  කරන ෙම් කියාවට අපි සම්පූර්ණ 
සහෙයෝගය ෙදනවා. ඉදිරි අවුරුදු 50කට ගැළෙපන ආකාරයට 
හැඳුනුම්පතක් සකස් කිරීම වැදගත් කර්යයක්. ෙම් රෙට් ජාතික 
ආරක්ෂාවට වැදගත් ෙවන සහ පුද්ගලෙයකුෙග් අවශ තා ඉෂ්ට 
කර ගැනීම සඳහා ෙහොඳ හැඳුනුම්පතක් ලබා දීම ෙයෝග යයි කියලා 
මම විශ්වාස කරනවා. ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
[අ.භා. 5.10] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මුලසුෙන් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා කාෙලෝචිත 

මාතෘකාවක් සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අත් දැකීම් ලද අමාත වරෙයක් හැටියට ගරු 
එස්.බී. නාවින්න අමාත තුමා ෙම් පිළිබඳව ඉතා දීර්ඝ ෙලස කරුණු 
ෙසොයා බලමින්, ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයකුට ලැබිය යුතු ඒ හඳුනා 
ගැනීෙම් ෙගෞරවය, ෙම් රෙට් ෙකෙනක් හැටියට ඒ ලැබිය යුතු 
පිළිගැනීම ලබා දීම සඳහා ෙම් කරන කාර්යය අපි ඉතා අගය 
ෙකොට සලකනවා. 1950, 60 දශකෙය් විෙද්ශ රටවලින් ලංකාවට 
සංකමණිකයන් ආවාම ලංකාෙව් මිනිස්සු හා ඒ ජනතාව 
හඳුනාගන්න ෙනොහැකිතාව නිසා හඳුනා ගැනීෙම් යම් කමයක් 
රෙට් ස්ථාපිත කරලා තිබුණා. ෙනොෙයකුත් දුර්වලතාවන් මධ ෙය් 
තිබුණු ඒ කමය නිසා, 1970 පත් වුණු රජය 1972දී හැඳුනුම්පත් 
කමයක් සකස් කර එය නිකුත් කළා. ඒ කාලෙය් හැටියට ඉතා 
ෙහොඳ තාක්ෂණයක් ඇතුව ඒ හැඳුනුම්පත නිකුත් කරලා තිබුණා. 
තවමත් ඒ හැඳුනුම්පත් පාවිච්චි කරන අවස්ථා තිෙබනවා. එෙහත් 
යම් යම් ෙදෝෂ සහිත වුණා, තාක්ෂණෙය් දියුණුවත් සමඟ. ඒ නිසා 
නව තාක්ෂණයට අනුව ඉතා ෙහොඳ හැඳුනුම්පතක් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට හඳුන්වා දීම සඳහා ෙම් ගන්නා උත්සාහය ඉතා වැදගත් 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් වතුකරෙය් ඉන්න 
ජනතාව ගැන යමක් කියන්න අවශ යි. නාවලපිටිය ආසනෙය් 
ආසන සංවිධායකවරයා හැටියට, මන්තීවරයා හැටියට මම දකින 
ෙදයක් තමයි අදත් ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් අයිතිය නැති වතුකරෙය් 
ජනතා පිරිසක් සි ටින බව. ඒ ෙගොල්ලන්ට පශ්නය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් හැඳුනුම්පතක් ෙනොමැතිකමයි. ඒ අයට හැඳුනුම්පත 
ලබා ගැනීම සඳහා උප්පැන්න සහතිකය නැහැ. උප්පැන්න 
සහතිකය නැති ෙකෙනකුට හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීෙම් 
හැකියාවක් නැහැ. ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයක් හැටියට ලැබිය යුතු 
මූලික අයිතිවාසිකමක් වන ඡන්දය පාවිච්චි කිරීෙම් අයිතිය 
හැඳුනුම්පත නැති නිසා ඒ අයට නැති ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ෙනොෙයකුත් පනත් ෙකටුම්පත් මඟින් ෙගෙනන ලද 
සංෙශෝධනයන් නිසා ඡන්ද ෙපොළට ෙගොස් ඡන්දය පකාශ කිරීම 
සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම හැඳුනුම්පත තිබිය යුතු ෙවනවා.  

ජාතික හැඳුනුම්පතක් නැති ෙකෙනකුට ඡන්ද අයිතිය නැති 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නව කමය තුළ, නව පනත් ෙකටුම්පත තුළ, 
ෙම් ෙගෙනන ෙයෝජනාව තුළ, ඉදිරි අවුරුදු තිහකට හතළිහකට 
වලංගු ඉතා ෙහොඳ ජාතික හැඳුනුම්පතක් සකස් කර ගන්න 
හැකිෙවයි කියලා මා හිතනවා. 70 දශකෙය්  අතින් ලියපු ජාතික 
හැඳුනුම්පතක් තමයි  සමහර අය තවම පාවිච්චි කරන්ෙන්.  

ඒ කාලෙය්  laminating  කමයට තමයි ජාතික හැඳුනුම්පත 
සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කමය එදාට ගැළපුණාට, 
පාෙයෝගිකව අදට ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි 
යනුෙවන් භාෂා තුනක් ෙම් ර ෙට්  භාවිත කරනවා. ඒ නිසා ෙම් 
භාෂා තුෙනන්ම ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් ෙවනවා නම් ෙහොඳයි 
කියන අදහස මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා. 

ගරු නාවින්න ඇමතිතුමා ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් දිගටම හිටපු 
ෙකෙනකු හැටියට ලැබූ අත්දැකීම් අනුව  ඉතා සද්භාවෙයන් අද 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා.  එතුමා ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් රෙට් 
සියලු පුරවැසියන්ෙග් අනන තාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා, 
විනිවිදභාවෙයන් යුක්ත වූ හඳුනා ගැනීෙම් පතයක් සඳහා වන 
ජාතික හැඳුනුම්පතක් සකස් කිරීමයි. ඒ කාර්යය සඳහා එතුමා 
ගන්නා උත්සාහය අපි අගය ෙකොට සලකනවා. ඒ නිසා ෙම් 
කටයුත්ෙත්දී අපි එතුමා ෙග් අදහසට එකඟ ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට  
අනුව, විද ත් ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට එතුමා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් විද ත් හැඳුනුම්පත නිකුත් කිරීෙම්දී  භාෂා 
තුෙනන්ම මුදණය ෙවනවා නම් ෙහොඳ බවයි කාෙග්ත් ෙයෝජනාව 
වුෙණ්. ඒ ආකාරයට ජාතික හැඳුනුම්පත මුදණය වුණාම, 
පුද්ගලෙයකුට ජාතික හැඳුනුම්පත් ෙදකක් පාවිච්චි කිරීෙම් 
හැකියාවක් නැති ෙවනවා. එක් අෙයකුට එක ජාතික හැඳුනුම්පතයි 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දැකලා තිෙබනවා, 
හැඳුනුම්පත් ෙදකක්, පාස්ෙපෝට් ෙදකක් පාවිච්චි කර තිෙබන අය.  
එක හැඳුනුම්පතකින් එක තැනකදී ඡන්දය දමනවා. ෙවනත් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට ගිහින් තව හැඳුනුම්පතකින් තවත් 
ඡන්දයක් දමනවා. අපි එවැනි ෙද් දැක තිෙබනවා. ඒවා තවමත් ෙම් 
රෙට් කියාත්මක ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පත හරියට කියාත්මක වුෙණොත් එවැනි අකමිකතා මඟ 
හැෙරනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සමහර  මන්තීවරු පාස්ෙපෝට් 
ෙදකක් තියා ෙගන අහු වුණු ෙවලාවල් තිෙබනවා.  ඒ විධියට 
පාස්ෙපෝට් හදන්න,  ඒ විධියට හැඳුනුම්පත් හදන්න ෙකෙනකුට 
උප්පැන්න සහතික ෙදක, තුන තිෙබන්න ඕනෑ. ජාතික 
හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ  පාස්ෙපෝට්  එක ගන්න. 
සමහර අය ඒ සඳහා ෙනෝනාෙග් උප්පැන්නය ෙවනස් කරලා 
තිෙබනවා; මහත්තයාෙග් උප්පැන්නය ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු සමහර ඇමතිවරු  තමයි ෙම් ෙද්වල් 
කරලා තිෙබන්ෙන්. පාස්ෙපෝට් ෙදකක් තියා ෙගන, එක පාස්ෙපෝට් 
එකකින් එක ගමනක් යනවා. අෙනක් පාස්ෙපෝට් එෙකන් තව 
ගමනක් යනවා. තමන් ළඟ පාස්ෙපෝට්  ෙදකක් තිෙබනවා නම්, 
එකක් වැරැදියි කියලා ගිහිල්ලා භාර ෙදන්න ඕනෑ. එක නමකින් 
පාස්ෙපෝට් ෙදකක් හදන්න බැහැ. එක National Identity Card 
number එකකින් පාසේපෝට් ෙදකක් හදන්න බැහැ. ෙමවැනි ෙද් 
නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ෙගෞරවය ෙකෙළසිලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය විධියට සුදු ඇඳුම් ඇඳෙගන, මහා 
සුදනන් විධියට තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපනී සිටින්ෙන්. ෙම් 
වාෙග් මිනිස්සු තමයි පාස්ෙපෝට් ෙදක, තුන හදන්ෙන්.  

නාවින්න ගරු අමාත තුමා වයඹ පළාත් සභාෙව් හිටපු මහ 
ඇමතිවරයා විධියට, පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් හිටපු ෙකෙනකු 
හැටියට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දීර්ඝ කාලයක් හිටපු ෙකෙනකු හැටියට  
එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව හසළ අත් දැකීම් ෙම් අලුත් 
ජාතික හැඳුනුම්පත  නිකුත් කිරීම සඳහා  පෙයෝජනයට අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ඉතා 
කාෙලෝචිතයි කියා මා හිතනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැඳුනුම්පත් ෙදකක්, පාස්ෙපෝට් ෙදකක් තබාෙගන වැරදි 
සහගත ෙද්වල් කරපු අය ඉන්නවා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ඒ ගැන කථා 
කරන්න තබා, ඇවිල්ලා පුටුෙව් වාඩි ෙවලාවත් ඉන්නවත් 
එතුමන්ලා කැමැති  නැහැ. ෙමොකද, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
එතුමන්ලා වැරදි කරලා තිෙබන නිසා එතුමන්ලාට ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා ඉන්න බැහැ; ෙම් අහන පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න 
බැහැ.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා අපි ෙබොෙහොම ගරු කරන 
ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුව 
බංෙකොෙලොත් ෙවලා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව 
බංෙකොෙලොත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා 
තවම අවුරුද්දක්වත් ගිහිල්ලා නැහැ. ආණ්ඩුව බංෙකොෙලොත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්, භාණ්ඩාගාරය හිස් කරලා තිෙබන්ෙන් 
ඔබතුමන්ලා තමයි. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී තමයි 

බංෙකොෙලොත් කරලා තිෙබන්ෙන්. මහා සාගරය වාෙග් පිරිලා 
තිබුණා නම්, ෙම් මාස දහයට ෙදොළහට ආණ්ඩුවක් බංෙකොෙලොත් 
කරන්න බැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන් බංෙකොෙලොත් කරපු ආණ්ඩුවක් 
තමයි ෙම්. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා දැනගත්තා, ෙම් 
විධියට දිගින් දිගට ගියා නම් ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්න බැහැ 
කියලා. ඒ නිසා තමයි අවුරුදු ෙදකකට කලින් ඡන්දය තිබ්ෙබ්.  

ෙම් පාපතර කල්ලියක්, ෙහොර කණ්ඩායමක් එකතු ෙවලා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් දක්කාෙගන ගිහිල්ලා, ඒ ඔක්ෙකෝම 
මහ අඳුරු ආගාධයක වැටිලා ඉන්ෙන්. ෙපොඩි කණ්ඩායමක් 
එකතුෙවලා ෙපොදු විපක්ෂය කියලා හඳුන්වා ගන්නවා. මම හැම 
දාම කියන විධියට, එෙහම නම් ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමා ෙපොදු 
විපක්ෂෙය් නායකයා ෙවන්න ඕනෑ; ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමා ෙපොදු විපක්ෂයට සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව එක විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න. 

එකම ලකුණකින් ඡන්දය ඉල්ලලා අනාථ ෙවච්ච කණ්ඩායමක් 
තමයි ෙම් නම ගහෙගන ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාව කිසි දවසක 
නැවත ඒ කණ්ඩායමට බලයට එන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
පනතට කාෙලෝචිත සංෙශෝධන ෙගන ඒම තමයි ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන බුද්ධිය, දැනීම සහ හසළ අත්දැකීම් 
සම්භාරය ෙපරටු කර ෙගන ෙම්  සිද්ධ කරන්ෙන්. මම හිතන 
විධියට ෙමයින් ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට යහපත්ම ෙදයක් තමයි 
සිද්ධ ෙවන්ෙන්.  අද තිෙබන හැඳුනුම් පතක වුණත් සමහර විට 
නම් ෙදකක් සටහන් කරනවා. එක නමකට අමතරව, ෙනොෙහොත් 
කියලා ෙකොටසක් එකතු කරලා තව නමක් දමලා තිෙබනවා.   
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනතට ගරු ඇමතිතුමා ෙගන එන 
ෙම් සංෙශෝධනවලට අපි පක්ෂ වන අතර, ඒවා සාර්ථක ෙව්වා! 
යැයි පාර්ථනා කරනවා. කාලය ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 
[பி.ப. 5.20] 

 

ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் (தி த்தம்) சட்ட லம் ெதாடர்பான 
விவாதத்திேல பங்குபற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு 
நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். ஆட்பதி த் 
திைணக்களத்தினால் வழங்கப்ப கின்ற ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடயின் ெப மதிைய எம  வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் த்த 
காலத்திேல உணர்ந்தி ந்தார்கள். த்த ேநரத்திேல 
இரா வச் ேசாதைனச் சாவ கள், இரா வத்தின்  
சுற்றிவைளப் க்கள் ேபான்ற ேவைளகளிேல ேதசிய 
அைடயாள அட்ைடதான் எம  மக்க க்குப் பலத்த கவசமாக 
இ ந்த . வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற மக்கள் அைனவ ம் 
தம  ேதசிய அைடயாள அட்ைடயின் இலக்கங்கைள 
நிைன ப த்தி ைவத்தி ந்தார்கள். இரா வம் ேகட்கும் எந்த 
ேவைளயி ம் தம  ேதசிய அைடயாள அட்ைடயின் 
இலக்கத்ைதச் ெசால்ல ேவண் ய ஒ  நிைலயில் அவர்கள் 
இ ந்தார்கள்.  

இவ்வாறான ெப மதிமிக்க ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடைய வழங்குகின்ற ேசைவயான  மிக ம் 
இலகுப த்தப்படப்ேபாகின்ற . ஒேரநாளிேல ேதசிய 
அைடயாள அட்ைடையப் ெபற் க்ெகாள்ளல், இலத்திரனியல் 

ைறயிலான அைடயாள அட்ைடைய அறி கப்ப த்தல் 
ேபான்ற பல்ேவ  விஸ்தாிப்  நிகழ் கள் 
நைடெபற் க்ெகாண் ப்ப  மிக ம் பாராட்டத்தக்கதாகும். 
அந்த வைகயில், ஆட்பதி த் திைணக்களம் வழங்குகின்ற 
ேசைவைய நான் பாராட் கின்ேறன். அந்த திைணக்களத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் அத ைடய ேவைளப்ப  அதிகமாகும். 
2014ஆம் ஆண்  8,81,721 அைடயாள அட்ைடக ம் 
2015ஆம் ஆண்  10,35,212 அைடயாள அட்ைடக ம் 
31.05.2016ஆம் திகதிவைர 2,32,842 அைடயாள 
அட்ைடக ம் இந்த நாட் ல் வழங்கப்பட் க்கின்றன. 
மிக ம் அவதானமாக ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய இந்தப் 
பணியிைனச் ெசய்வைதயிட்  ஆட்பதி த் திைணக்களத்தின் 
அைனத்  அ வலர்கைள ம் சம்பந்தப்பட்ட  ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்கைள ம் நான் மீண் ம் பாராட் கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கு த்தம் ெமளனிக்கப்பட்டதன் பின்  
ெப மதிமிக்க இந்த அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் எம  மக்கள் பல்ேவ  இடர்கைள - 
இன்னல்கைள எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். இ தி த்த 
இடம்ெபயர்வின்ேபா  ெசாத் க்கள், சுகங்கள், ஆவணங்கள், 
அைடயாளங்கள் என அைனத்ைத ேம எம  மக்கள் இழந்  
இன்  ஏ  வ டங்கள் வைடந்தி க்கின்றன.  
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அரசாங்கத்தினால் பல்ேவ  விதமான நடமா ம் ேசைவகள், 
சட்ட உதவி ஆேலாசைனகள் ேபான்றன அரச நிதி, அரச 
சார்பற்ற நிதி என்பவற்றின் லம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டா ம் 
அங்கு வாழ்கின்ற மக்களால் ரணமாக அந்தச் ேசைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள யாத நிைலதான் காணப்ப கின்ற . 
இதற்குக் காரணம், ேதசிய அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு இைணக்கப்பட ேவண் ய 
ஆவணங்கைள அவர்கள் ெதாைலத்த தான்.  

குறிப்பாக பிறப்  அத்தாட்சிப் பத்திரம், தி மண 
அத்தாட்சிப் பத்திரம் ேபான்ற ஆவணங்கள் எம  மக்களால் 
ெதாைலக்கப்பட் விட்டன. அவற்ைற மீண் ம் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு இைணக்கப்பட ேவண் ய 
ஆவணங்கைளப் ெப வதி ம் அவர்கள் பல ன்பங்கைள 
அ பவிக்கின்றார்கள். உத்ேதச வயெதல்ைல சான்றிதைழப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக பல்ேவ  விதமான ஆவணங்கைள 
அவர்கள் இைணக்கேவண் ள்ள . இதி ம் குறிப்பாக, 
மைலயகத்தி ந்  வந்  வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற 
மக்கள் தங்கள  தி மணப் பதி ச் சான்றிதழ்கள், 
பிள்ைளக க்கான பிறப்  அத்தாட்சிப் பத்திரங்கள் 
என்பவற்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வதிேல பல்ேவ  இன்னல்கைள 
எதிர்ெகாள்கின்றார்கள். இவ்வா  எம  மக்கள் ப கின்ற 
இந்தத் ன்பங்கைளத் தீர்த் ைவக்கின்ற வைகயிேல இந்தச் 
சட்ட லத்தில் வடக்கு, கிழக்கு மக்க க்ெகன்  பல 
அ கூலங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ெமன்ற என  க த்ைத 
இங்கு ன்ைவக்க விைழகின்ேறன். 

அ மட் மல்ல, லம்ெபயர்ந்  இந்தியாவி ம் ஏைனய 
ஐேராப்பிய நா களி ம் வாழ்கின்ற மக்கள் த்தம் க்கு 
வந்த பின்னர் இங்கு வ ைக த கின்றனர். தம  உயிைரக் 
காப்பாற் வதற்காக எ விதமான ஆவணங்க மின்றிச் 
ெசன்றவர்கள் இங்கு தி ம்பி வ கின்றேபா  அவர்க க்குாிய 
அைடயாள அட்ைடையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான 
ஆவணங்கைளப் ெப வதி ம் அவர்களின் பிள்ைளக க்கான 
ஆவணங்கைளப் ெப வதி ம் பல்ேவ  விதமான 
தடங்கல்கைள எதிர்ெகாள்கிறார்கள். இதனால் அவர்க ைடய 
ெபா ளாதாரம், பிள்ைளக ைடய கல்வி, அவர்க ைடய 
பா காப்  என்பன ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்றைம இங்கு 
குறிப்பிடத்தக்க விடயமாகும். அ மட் மல்ல, ேதசிய 
அைடயாள அட்ைட இல்லாைம காரணமாக வாக்காளர் 
இடாப்பில் தம்ைமப் பதி ெசய்ய யாத நிைலயில் பலர் 
இ க்கிறார்கள். இதனால் ேவைலவாய்ப்ைபப் 
ெபற் க்ெகாள்வ , பாீட்ைச எ வ  ேபான்ற 
விடயங்களி ம் பல இன்னல்கள் இ ப்பைத இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், ஒேர நாளில் ேதசிய அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ம் என்ற விடயம் வரேவற்கத்தக்க 
ஒன்றாக இ ந்தா ம், எம  வடக்கு, கிழக்கு மாகாண 
மக்கைள குறிப்பாக, கல்வி கற்கின்ற பிள்ைளகைளப் 
ெபா த்தவைரயில் இ  மிக ம் கஷ்டமான ஒ  நிைலயாக 
இ க்கின்ற . நீண்ட ரப் பயணம், அவர்க க்கு இ க்கின்ற 
ெபா ளாதாரச் சிக்கல்கள், ெகா ம் க்குப் பிரயாணம் ெசய்  
இங்கு தங்குவதில் உள்ள சிக்கல்கள் என்பவற்ைறக் 
க த்திற்ெகாண் ,  ஒேரநாளில் அைடயாள அட்ைட 
ெப கின்ற இந்தச் ேசைவைய ஒ  நடமா ம் ேசைவயாக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற என  க த்ைத 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

த்தத்தின்ேபா  தாய், தந்ைதயைர இழந்  
உறவினர்க டன் வாழ்கின்ற பிள்ைளகள் தம  பிறப்  

அத்தாட்சிப் பத்திரத்ைத இ வைர ெபற் க்ெகாள்ள யாத 
நிைலைம இ க்கின்ற . பிறப்  அத்தாட்சிப் பத்திரத்ைதப்  
ெப வதற்காக இைணக்க ேவண் ய ஆவணங்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் அவர்கள் பல தடங்கல்கைள 
எதிர்ெகாள்கிறார்கள். அதற்குாிய ஆவணங்கைளப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்குாிய ெபா ளாதார வசதி, ேபாக்குவரத்  வசதி, 
அதற்குாிய கல்வி அறி  என்பன அம்மக்க க்கு 
இல்லாைமைய ம் கல்வி, பாீட்ைசக்குத் ேதாற் தல், 
ேநர் கப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற் தல் ேபான்ற பல்ேவ  
விடயங்களில் அப்பிள்ைளகள் பல இன்னல்கைள 
எதிர்ெகாள்வைத ம் க த்திற்ெகாண்  வடக்கு, கிழக்கில் 
வாழ்கின்ற எம  மக்க க்கு ேதசிய அைடயாள அட்ைடைய 
வழங்குவதற்குாிய அந்தச் ேசைவைய இலகுப த்தி, அவர்கள் 
அைனவ ம் அதைன இலகுவாகப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
வசதிைய ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், இரா வத்தினர் மற் ம் அவர்களின் 
பராமாிப்பில் உள்ளவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற விேசட 
வரப்பிரசாதங்கள் அடங்கிய 'விரசர' வரப்பிரசாத அட்ைட 
வழங்கும் நிகழ்வான , ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களால் 
ஆரம்பித்  ைவக்கப்பட்ட டன், இரண்டாவ  
தடைவயாக ம் அவ்வாறான நிகழ்  நைடெபறவி ப்ப  
வரேவற்கத்தக்க . இேதேபால, த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்  
இன் வைர மீட்சியில்லாமல் பல்ேவ  விதமான 
இன்னல்கைள எதிர்ெகாண்  வடக்கு, கிழக்கிேல வாழ்கின்ற 
மக்க க்கும் இவ்வாறான வரப்பிரசாதங்கைள ம் 
வசதிகைள ம் ஏற்ப த்திக்ெகா ப்பதற்கு இந்த அரசு 

ன்வரேவண் ம். 

குறிப்பாக, மாற் வ ள்ேளா க்ெகன்  பல்ேவ  
விதமான சட்டங்கள் எ த்திேல இ ந்தா ம் அவற்றில் 
எ ம் நைட ைறப்ப த்தப்படாத நிைலைய இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ெபா வாக இவர்கள் அரச 
ேசைவகைளப் ெபறச்ெசல்கின்ற ேவைளகளிேல ெபா க் 
கட் டங்கள் எல்லாவற்றி ம் மாற் வ ள்ேளா க்கான 
அ குவசதிகள் ஏற்ப த்திக் ெகா க்கப்பட ேவண் ெமன்ப  
சட்டத்தில் இ க்கின்றேத தவிர, நைட ைறயில் இல்ைல. 
எம  மக்களில், சக்கர நாற்கா களிேல 
சுழன் ெகாண் ப்பவர்க ம் ஊன் ேகா ட ம் 
ெபாய்க்கால்க ட ம் நடந் ெகாண் ப்பவர்க ம் வங்கிச் 
ேசைவைய அல்ல  அரச ேசைவைய அல்ல  ெபா ச் 
ேசைவையப் ெபறச் ெசல்கின்றெபா , அவர்கள் உாிய 
இடத் க்குச் ெசல்ல யாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைல 
காணப்ப கின்ற . இதி ம் குறிப்பாக, ைக, கால் 
இல்லாதவர்கள், கண் இல்லாதவர்கள், ள்ளந்தண்  
இயங்காதவர்கள் ெபா  ைவத்தியசாைலகளில் ேமல் மா க்கு 
ஏறிச் ெசன்  ைவத்திய வசதிகைளப் ெபறேவண் ய ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைல எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்கில் 
காணப்ப கின்றைம மிக ம் ேவதைனக்குாிய விடயமாகும்.  

அ மட் மல்ல, தாய், தந்ைதயைர இழந்  தங்க ைடய 
கல்விையத் ெதாடர யாம ம் பா காப்  இல்லாம ம் 
தங்க ைடய எதிர்காலம் எ  என்  நிச்சயித் க்ெகாள்ள 

யாத நிைலயி ம் இ க்கின்ற பிள்ைளக க்கு 
இவ்வாறான விேசட ச ைககள் வழங்கப்பட் , அவர்க ம் 
இந்த நல் ணக்கத்ேதா  இைணந்  ஒ  நல்ல எதிர்காலச் 
சந்ததியாக வாழ்வதற்கு ஏற்பா  ெசய்யப்படேவண் ம்.  

வடக்கு, கிழக்கிேல ெபா ச் ேசைவகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் - ேதசிய அைடயாள அட்ைட மட் மல்ல, 

1155 1156 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

காணி ஆவணங்கள், தி மணப் பத்திரங்கள் ேபான்ற பல்ேவ  
ஆவணங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வைகயிேல, விேசட 
சட்ட ஏற்பா  ெசய்யப்பட்  விேசட ேசைவகள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம். அத டாக எம  மக்க ம் ஒ  நல் ணக்க 
சூழ ேல வாழக்கூ ய வைகயி ம்  அவர்க ைடய 
மனங்கைள ெவன்ெற க்கக்கூ ய வைகயி ம் இந்த அரசு பல 
விேசட திட்டங்கைள ன்ைவக்கேவண் ம் என்  கூறி, என  
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 5.30] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද දින පුද්ගලයන් 

ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කරමින්  විද ත් හැඳුනුම්පතක් හඳුන්වා දීම ගැන කථා කරනවා.  
බිතාන  සමෙය් අෙප් රෙට් ඇති වූ දවිඩ ජාතිකයන්ෙග් 
පුරවැසිභාවය හා ගැටුණු සාධකත්, ඒ වාෙග්ම ඉන්දියානු 
සංකමණිකයන්ෙග් ගැටලුවත් එක්ක තමයි ෙම් හැඳුනුම්පත පිළිබඳ 
පශ්නය කරළියට ආෙව්.  1950 දශකෙය් තමයි මූලිකවම ෙම් 
ගැටලුව ගැන සාකච්ඡාවට බඳුන් වු ෙණ්. 1950 දශකෙය් පමණ සිට 
එවකට හිටපු නායකයන් ෙම් ගැන විවිධ තීන්දු තීරණ ගත්තා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී   
ශී ජවහල්ලාල් ෙන්රු මැතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා විවිධ නීති 
හඳුන්වා දුන්නා. 1954 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී අත්සන් තැබූ                 
ෙන්රු-ෙකොතලාවල ගිවිසුම හරහාත්, ඒ වාෙග්ම 1964                       
සිරිමා-ශාස්තී ගිවිසුම හරහාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවිධ කියාමාර්ග 
ගත්තා. හැබැයි, ෙමමඟින් සෑහීමකට පත් වුණාද කියන එක ගැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා.  

ෙම් වන විට ෙමම කටයුතු සම්බන්ධෙයන් අණ පනත්, 
නිෙයෝග, නියමයන් පකාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 1968 අංක 
32 දරන පුද්ගයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම්(සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත, 1971 අංක 28 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ඒ වාෙග්ම 1971 අංක 37 දරන 
පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම්(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ඒ 
වාෙග්ම 1981 අංක 11 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් වුණා. මුලින්ම මිනිස් 
ශමෙයන් හැඳුනුම්පත්  නිකුත් වුෙණ්, 1972 සැප්තැම්බර් මස 14 
ෙවනිදායි.  ෙම් තත්ත්වය කම කමෙයන් ෙවනස් ෙවලා 2014 
වර්ෂය වන විට පරිගණක මෘදුකාංග භාවිතෙයන් සිංහල හා ෙදමළ 
භාෂාෙවන් හැඳුනුම්පත් මුදණය කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වුණත් 
ෙම් කමය තුළ බරපතළ ගැටලු ඇති වුණා. එනම්, එකම  
අංකෙයන් හැඳුනුම්පත් නිකුත් වීම, ඒ වාෙග්ම හැඳුනුම්පත් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාවල වැරැදි ෙතොරතුරු සඳහන් වී තිබීම, 
සීමිත ෙතොරතුරු පමාණයක් සඳහන් වී තිබීම සහ හැඳුනුම්පත්වල 
කල් පැවැත්ම අඩු වීම යනාදි ගැටලු ඇති වුණා. එම ගැටලු ඇතිවීම 
ෙහේතුෙවන් තමයි වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුව විද ත් ජාතික 
හැඳුනුම්පතක්  කරළියට ෙගන එන්න ෙයෝජනා කෙළේ.  

පසු ගිය කාලෙය්දී විවිධ ෙද්ශපාලනඥයන් ෙමය ෙහොඳ 
කතිකාවතක් බවට පත් කර ගත්තා. 2010 වසෙර් සිටම ෙම් ගැන 
කථා කළා. එය මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් බවට පත් වුණා. 
හැබැයි, ෙම් කටයුත්ත කවුරුවත් කෙළේ නැහැ. ඒකට ෙහේතු 
තිෙබනවා. මම ඒ ගැන පසුවට කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. අෙප් යහපාලන ආණ්ඩුව විසින් ෙමම විද ත් ජාතික 

හැඳුනුම්පත ලබා දීම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, "එක 
පුද්ගලයකුට එක හැඳුනුම්පතක්" කියන සංකල්පය කියාත්මක 
කිරීමයි. ඒ වාෙග්ම, උප්පැන්න සහතික මත පදනම් වූ පුද්ගල 
හැඳුනුම්පත ෙවනුවට, ෛජවමිතික ෙතොරතුරු -ඇඟිලි සලකුණු- 
පදනම් කරෙගන ෙමම හැඳුනුම්පත නිකුත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. තවද, ෙමම හැඳුනුම්පත මඟින් පවුෙල් 
සාමාජිකයන්ෙග් ෙතොරතුරු පවා ලබා ගත හැකිවන පසු බිමක් 
නිර්මාණය කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමහි 
පධාන අරමුණ වන්ෙන්, විශ්වාසනීය අනන තාව තහවුරු කිරීමයි. 
ඒ වාෙග්ම ජාතික හැඳුනුම්පත මඟින් සෑම ශී ලාංකික සෑම 
පුරවැසියකුටම තහවුරු කරන ලද අනන තාවක් ලබා ෙදන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් වාෙග් ෙශේෂ්ඨ බලාෙපොෙරොත්තුත් 
එක්ක තමයි ෙමම කටයුත්ත සිදු වන්ෙන්. හැබැයි, අවාසනාවකට 
වාෙග් ෙම් සඳහා විරුද්ධ වන පිරිසකුත් ඉන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, හිමිකම් සහිත පුරවැසියන් 
හඳුනා ගැනීම උෙදසා ෛනතික දත්ත හුවමාරු පද්ධතියක් තුළ 
අෙනකුත් ආයතනත් සමඟ ෙතොරතුරු හුවමාරු කර ගනිමින් 
ජාතික ආරක්ෂාව, ආර්ථික සංවර්ධනය උෙදසා පහසුකම් 
සැලසීමට හැකි වන පසුබිමක් නිර්මාණය කරන්නට අපි 
බලාපාෙරොත්තු වන බව. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි නිකුත් කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන හැඳුනුම්පත තමයි "ජාතික හැඳුනුම්පත" 
කියන්ෙන්. ෙමෙතක් කල් තිබුෙණ් පුද්ගල හැඳුනුම්පතක්. ෙමම 
ජාතික හැඳුනුම්පතට අදාළ අංකය ඉලක්කම් 12කින් සමන්විත 
වනවා. ෙමමඟින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙමෙතක් කල් 
පැවැති යම් යම් දූෂණ කටයුතු මැඩ පැවැත්වීමයි.  

පසු ගිය කාලෙය් පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ පසාදයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
එහි ආයතන පධානියා පකාශයක් කරලා තිබුණා, අවුරුද්දකට 
හැඳුනුම්පත් 500කට වැඩි පමාණයක් ව ාජ ෙලස නිකුත් වනවා 
කියලා.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් "පභූ" කියලා කියාගත් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් බිරිඳෙග් සිට "පබල" කියලා කියාගත් 
ඇමතිවරුන්ෙග් බිරින්දෑවරු දක්වා විවිධ ගිණුම් පවත්වාෙගන 
ගියා; passports වාෙග් ෙද්වල් නීතිවිෙරෝධි විධියට භාවිත කළා. 
ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයින් 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකොමසාරිස්වරයා විසින්  
පසු ගිය කාලෙය් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් අයටත් හැඳුනුම්පත් 
නිකුත් කර තිබුණා. එෙහම බලද්දී, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ තිබුණු තත්ත්වය හිතාගන්න පුළුවන්.  

ඇත්තටම රෙට් නායකයා සහ පධාන ෙපෙළේ ඇමතිවරු අර 
විධියට හැසිෙරනෙකොට ෙකොමසාරිස්වරු එෙසේ හැසිරීම අලුත් 
ෙදයකුත් ෙනොෙවයි. අපට ඒ ගැන හිතා ගන්න පුළුවන්. ගෙම්  
ෙගොෙඩ් කියමනක් තිෙබනවා, ගුරා ෙමොකක්ද එකක් හිටෙගන 
කරනෙකොට, ෙගෝලෙයෝ ෙමොකක්ද එකක් දුව දුව කරනවා කියලා.  
ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් තිබුණා.  

විද ත් හැඳුනුම් පත ලබා දීෙම් කටයුත්ත සඳහා 1968 අංක 32 
දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනතට සංෙශෝධන කිහිපයක් 
කරන්න ෙවනවා. එෙසේ සංෙශෝධනය කිරීම තුළින් ඉදිරිෙය්දී ව ාජ 
හැඳුනුම්පත් ළඟ තබා ගැනීෙම් වරද සම්බන්ධෙයන් අවුරුදු 5ක 
සිරදඬුවමක් සහ දඩ මුදල් අය කිරීමක් සිද්ධ වනවා. ඒ වාෙග්ම අද 
දින ෙම් ගරු සභාෙව් ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරු කථා කරන විලාසය අපි 
අසාෙගන සිටියා. ෙම් ෙතොරතුරු නිරාවරණය කිරීම එෙහම 
නැත්නම් ෙතොරතුරු විනිවිදභාවයකින් යුතුව ඉදිරිපත් කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් සමහරු කලබල ෙවනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
හංඟන්න ෙද්වල් තිෙබන නිසා තමයි ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් 
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ෙමච්චර කලබල ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම අද කියන්න ඕනෑ, 
ෙගෝලීයකරණයත් එක්ක ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් හැකියාව සහ ඒ 
අයිතිය ෙලෝකෙය් හැෙමෝටම තිෙබන බව. හැබැයි, විෙශේෂිත වූ 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු නිරාවරණය කිරීම, විවෘත 
කිරීම වැළැක්වීමටත් නීති පැනවීෙම් හැකියාව තිෙබනවා; එෙසේ 
නීති පනවලාත් තිෙබනවා.  

මම දකින විධියට විද ත් හැඳුනුම්පතකට පමණක් එය සීමා 
ෙවන්න බැහැ. අවුරුදු 15න් ෙම් විද ත් හැඳුනුම්පත ලැබුණාම, ඊට 
පසුව තමන්ට රියදුරු බලපතය ගන්නෙකොට එයත් ෙමයටම link 
කිරීෙම් හැකියාව තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ව ාපාරයක් කරන 
කාලය එනෙකොට එෙහම නැත්නම් මුදලක් හම්බ කරන කාලයක් 
ෙවනෙකොට ෙම් විද ත් හැඳුනුම්පතටම එයත් link කිරීම මඟින් 
ෙමය ආදායම් බදු ගිණුෙම් අංකය බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම වුෙණොත් තමයි 
ආදායම් බදු සැඟවීම කියන කාරණය වළක්වාගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. අපි විශ්වාස කරනවා, ඒ තුළින් ආදායම් බදු ෙගවිය යුතු 
සියලු ජනතාවෙගන් බදු අය කරගත හැකි වන නිසා, අඩු 
ආදායම්ලාභීන් ට කිසිදු බද්දක් ෙහෝ වක බද්දක් පැනවීමකින් 
ෙතොරව ෙම් රෙට් කටයුතු කරන්න හැකිෙවයි කියා.  

ඒ වාෙග්ම තවත් විවිධ ගැටලු තිෙබනවා. ෙම්වා ඉදිරියට 
යහපාලන ආණ්ඩුව මඟින් නිරාකරණය කරෙගන යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාලෙය් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු දුන්නාට 
කවුරුත් ෙම් ෙද් කෙළේ නැහැ. තමන්ෙග් වංචාවන්වලට ෙමය 
ෙයොදා ගත්තා. කළු සල්ලි ෙයොදවන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම 
බදු ෙනොෙගවා මඟ හරින්නත් ෙම් කටයුත්ත ෙහේතුවක් කර ගත්තා. 
හැබැයි, යහපාලන ආණ්ඩුෙවන් එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
සාධාරණය ස්ථාපිත කරනවායි කියමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි! 
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ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ந ன 

ெதாழில் ட்பத்ைதப் பயன்ப த்தி வழங்கப்ப கின்ற ேதசிய 
அைடயாள அட்ைட சம்பந்தமாக, நான் மைலயக மக்கள் 
சார்பாகச் சில க்கிய க த் க்கைள இங்கு ன்ைவக்கலாம் 
என்  நிைனக்கின்ேறன். ேதசிய அைடயாள அட்ைடயான  
கடந்த காலங்களில் மைலயக மக்க க்குத் தங்க ைடய 
உயி க்கும் ேமலாகத் ேதைவப்பட் ந்த . மைலயக 
மக்க ைடய வாழ்க்ைகயின் ஒ  பகுதியாக இந்த ேதசிய 
அைடயாள அட்ைட இ ந்த .  அவ்வாேற, இந்தத் ேதசிய 
அைடயாள அட்ைடயான  எம  மைலயக மக்கைள ஒ  
காலகட்டத்தில் வாட்  வைதத்த  என்ப ம் எவ ம் 
மறக்க யாத ஒன்றாக இ க்கும் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் வா கின்ற ஏைனய மக்கள் தங்க ைடய 
வங்கிக் கணக்குகைள நைட ைறப்ப த் வதற்கும் 
ெசாத் க்கைள வாங்குவதற்கும் ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடையப் பயன்ப த்திக்ெகாண் ந்த காலகட்டத்திேல, 
மைலயக மக்கள் தங்க ைடய ெபயைர, வாழ்வாதாரத்ைத, 
பா காப்ைப உ திப்ப த் வதற்கான ஒ  க்கிய 
ஆவணமாக அதைனப் பயன்ப த்தினார்கள். அேதேபான்  
காலம் கடந்த - காலாவதியான ெதாழில் ட்ப காலத்தில் 
வழங்கப்பட் ந்த ேதசிய அைடயாள அட்ைடைய, மைலயக 

மக்கள் பா காப்பதி ம் பயன்ப த் வதி ம் பல 
இன்ேனாரன்ன சிக்கல்க க்கு கம்ெகா த் க்ெகாண்  
இ ந்தார்கள்.  

இன்  ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் தங்க ைடய EPF, 
ETFஐப் ெபற் க்ெகாள் ம்ேபா  ஒேர ேதசிய அைடயாள 
அட்ைட இலக்கத்தில் பல க்கு அைடயாள அட்ைடகள் 
இ ப்ப  கண் பி க்கப்பட் க்கின்ற . அவ்வாேற, ஒேர 
ெபயைரக்ெகாண்ட பலர் இ ப்ப ம் கண் பி க் 
கப்பட் க்கின்ற . ேமாச க்காரர்கள் பலர் மைலயகப் 
பகுதிகளிேல தரகர்களாகச் ெசயற்பட் , இந்த அைடயாள 
அட்ைட, பிறப் ச் சான்றிதழ் என்பவற்ைறப் பயன்ப த்தி, 
அப்பாவித் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் பல வ ட காலமாக 
மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டங்களில் கஷ்டப்பட்  ேவைலெசய்  
ேசமித் ைவத்த தங்கள  ஊழியர் ேசமலாப நிதிையக்கூட 
உாிய ைறயில் ெபற் க்ெகாள்ள யாத நிைலைமைய 
ஏற்ப த் கின்றனர். இப்ப யான ஒ  தர்மசங்கடமான 
காலகட்டத்தில், இந்த ந ன ெதாழில் ட்ப ைறயிலைமந்த 
ேதசிய அைடயாள அட்ைடகைள வழங்குவதற்கு ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ப்பதான , உண்ைமயிேல வரேவற்கத்தக்க . 
இ  சம்பந்தமாக எங்க ைடய சிேரஷ்ட அைமச்சர் எஸ்.பி. 
நாவின்ன அவர்கள் ெகாண் வந்தி க்கின்ற 
இச்ெசயற்பாட்ைட மைலயகத்ைதப்  பிரதிநிதித் வப் 
ப த் கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளான நாங்கள் அைனவ ம் 

ைமயாக ஆதாிப்ப டன், கடந்த காலங்களில் மைலயக 
மக்க க்குக் காலம்கடத்தி அைடயாள அட்ைட 
வழங்கிய ேபால் அல்லாமல், உடன யாகேவ இந்த 
இலத்திரனியல் அைடயாள அட்ைடகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்குாிய  வழிவைககைளச் சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்ச ம் அரசாங்க ம் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன் ம் 
ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

1971ஆம் ஆண்  ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஆட்பதி த் 
திைணக்களம் இன்  45 வ டங்க க்குப் பிறகு ந ன 

ைறயிலான அைடயாள அட்ைடகைள 
விநிேயாகிக்கவி ப்ப  காலத்தின் கட்டாயமாகும்.  இந்த 
அைடயாள அட்ைடகைள நடமா ம் ேசைவ லேமா அல்ல  
மாவட்டங்க க்ேகா ெசன்  மைலயக மக்க க்கு மத்தியில் 
உடன யாக குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள் 
விநிேயாகிக்கக்கூ ய ஏற்பா கள் ெசய்யப்படேவண் ம். 
இந்த ஸ்தாபனம் ஸ்தாபிக்கப்பட்  45 வ டங்கள் ெசன் ம் 
இந்த அைடயாள அட்ைடகைளப் ெபறாதவர்கள் 
மைலயகத்திேல இ க்கின்றார்கள். அேதேநரம் 
மைலயகத்திேல இன்ன ம் பிறப் ச் சான்றிதழ்கள் 
இல்லாதவர்கள் இ க்கின்றார்கள். சிலர் அைடயாள அட்ைட 
ெபறாமேல வாழ்ந் , மாண்  - இறந் ேபான ண் . 
ஆயி ம், இந்த அரசாங்கம் லம் எங்க ைடய மக்கள் இந்தத் 
ேதசிய அைடயாள அட்ைடகைள கடந்த காலங்கள்ேபால் 
ேபாராடாமல் இலகுவாகப் ெபற் க்ெகாள்ள ம் என்ற 
நம்பிக்ைக எங்க க்கு இ க்கின்ற . ஆகேவ, மைலயக 
மக்க க்கு இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனகைள உ வாக்கா  
உடன யாக இந்தத் ேதசிய அைடயாள அட்ைடைய 
வழங்கக்கூ ய ஏற்பா கைள அைமச்சர் அவர்கள் 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  இந்தச் சைபயிேல நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

மைலயகத்திேல உள்ளவர்கள் சிலர் 60 - 70 
வயதாகி ம்கூட பிறப் ச் சான்றிதழ் ெப வதற்குப் ேபாராட 
ேவண் ய நிைலைம இ க்கின்ற . அங்கு பிறந்ததனால்தான் 
அவர்கள் இந்த நாட் ேல வாழ்ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அங்கி ந்த ெப ந்ேதாட்ட ைவத்தியசாைலகளிேல அவர்கள் 
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பிறந்ததற்குாிய சாியான தகவல்கள் இல்லாததனால் 
அவர்க க்குப் பிறப் ச் சான்றிதழ் வழங்குவ  
இ த்த க்கப்பட்ட . அதன் காரணமாக அவர்கள் 
தங்க ைடய வாழ்விேல பல்ேவ  சவால்க க்கு 

கம்ெகா த்  வந்தார்கள். இைதச் சாதிக்க 
யாதவர்களாகத் தம  காலத்ைதக் கடத்தி த்தவர்க ம் 

உண் . ஆகேவ, இந்த விடயத்தில் அவ்வா  
இடம்ெபறக்கூடா  என்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இலத்திரனியல் அைடயாள அட்ைட என்ப  உடன யாக 
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ய ஒ  விடயம்; ைமயாக 
நாம் ஆதாிக்க ேவண் ய விடயம்; உண்ைமயிேல அதைன நாம் 
வரேவற்கின்ேறாம். ஆனால் கடந்த காலத்தில் எங்க ைடய 
மக்க க்குத் ேதசிய அைடயாள அட்ைட வழங்கப்பட்டேபா  
இடம்ெபற்ற ேபான்ற ெசயற்பா கள் இம் ைற 
இ க்கக்கூடா . கடந்த காலத்திேல மைலயகத்திேல ேபா  
அைடயாள அட்ைடகள் ழக்கத்தில் இ ந்தன. அந்த 
அைடயாள அட்ைடகள் தவ  ெசய்பவர்க க்கு மிக ம் 
வாய்ப்பாக அைமந்த . ஆனால், இன்  
வழங்கப்படவி க்கின்ற அைடயாள அட்ைட ெப ந்ேதாட்ட 
மக்கைளப் ெபா த்தவைரயிேல ஒ  ெபாிய வரப்பிரசாதம் என 
நிைனக்கின்ேறன். ேபா  அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபா த்தவைரயில், ேபா  அைடயாள அட்ைடகைளத் 
தயாாித்தல், அ  ஒ  தனிநபாினால் ெபற் க் ெகாள்ளப்ப தல் 
என்பன பிரதான விடயங்களாகும். இவ்வா  
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட அைடயாள அட்ைடகைளச் 
ெசாத் க்கள் ெகாள்வனவின்ேபா  ேமாச கள் 
ேமற்ெகாள்வதற்காக ம் ேபா யான கட ச்சீட்ைடப் ெபற் க் 
ெகாள்வதற்காக ம் ேமாச யான ைறயில் ெதாழில்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கும் மற் ம் தீவிரவாத நடவ க்ைகயில் 
ஈ ப வதற்கும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 
உபேயாகப்ப த்தி ள்ளார்கள்.  

கடந்த காலத்திேல வடக்கு, கிழக்கிேல த்தம் 
நைடெபற்றேபா  அதைன ஒ  காரணமாகக்ெகாண்  
எங்க ைடய மைலயக இைளஞர், வதிகள் பல பகுதிகளில் 
ைக  ெசய்யப்பட்டைத  நாங்கள் மறந் விட யா . கடந்த 
காலத்திேல ேதசிய அைடயாள அட்ைட ெபறவில்ைல என்ற 
காரணத் க்காகப் பல மைலயக இைளஞர்கள் ைக  
ெசய்யப்பட் க் காணாமல் ேபானார்கள். ஆகேவ, அவ்வாறான 
ஒ  நிைலைம எதிர்காலத்திேல ஏற்படக்கூடா . அவ்வா  
ஏற்படாத வைகயிேல எங்க ைடய மக்கைள இந்த அரசாங்கம் 
பார்த் க்ெகாள் ம் என்ற நம்பிக்ைக எமக்கு இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, அரசாங்கம் இலத்திரனியல் அைடயாள அட்ைடைய 
வழங்குகின்ற விடயத்தில் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதி மக்கைளப் 
ெபா த்தவைர விேசட கவனத்ைத ேமற்ெகாண்  அங்கு 
விேசட ேவைலத்திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்தல் ேவண் ம்.  

திைணக்களத் தர களில் ேபான்ேற அைடயாள 
அட்ைடயில் பிரைஜகளின் விபரங்கள் பிைழயாகப் 
பதியப்பட் த்தல், தனிநபர் தகவல்கைளப் பதி ம்ேபா  
அைடயாள அட்ைடயில் குறிப்பிடப்பட்ட சில தகவல்கைள 
மாத்திரம் உள்ளடக்குதல், விநிேயாகிக்கப்ப ம் அைடயாள 
அட்ைடயின் குைறந்த பாவைனக் காலம் ேபான்ற 
பல்ேவ விதமான குைறபா கள் ஏற்ெகனேவ வழங்கப்பட்ட 
ேதசிய அைடயாள அட்ைடயில் காணப்பட்டன. இந்த ந ன 
இரத்திரனியல் அைடயாள அட்ைடயில் அவ்வாறான தவ கள் 
இடம்ெபறாெதன நம் கின்ேறன். 

இந்த ந ன இரத்திரனியல் அைடயாள அட்ைடைய 
மைலயக மக்கள் சகல ம் ஒேரதினத்தில் ெபறக்கூ ய 
வைகயிேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் ஏற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாள்வேதா  
இன் ெமா  விடயத்ைத ம் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , இப்ெபா  நாங்கள் இந்தத் ேதசிய அைடயாள 
அட்ைட சம்பந்தமாகப் ேபசிக்ெகாண் க்கின்றேபா , 
ப ைளப் பகுதியிேல, ஹா எல பிரேதசத்தி ள்ள உ வர 
ேதாட்டத் ெதாழிற்சாைல சீரற்ற நிர்வாகம் காரணமாக 

டப்பட் க்கின்ற . அங்கு ெப ம்பான்ைமயான ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் ேவைலநி த்தப் ேபாராட்டத்தில் 
குதித் ள்ளார்கள். ஆகேவ, ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்சர் அவர்கள் உடன யாக அ  சம்பந்தமாகக் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம். அங்கு குற்றஞ் ெசய்யாத ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் தங்க ைடய ெதாழிைல 
இழந் ெகாண் க்கின்ற சூழ்நிைலயிேல அந்த 
நிர்வாகத் க்கு - ஹப் கஸ்ெதன்ன பிளாண்ேடசன் கம்பனிக்கு 
- எதிராகச் சட்ட ர்வமாக எந்த நடவ க்ைகைய எ த்தா ம் 
நாம் அதைன ஆதாிப்ேபாம். அேதேநரம் இந்தத் ேதாட்டத் 
ெதாழிற்சாைல 24 மணித்தியாலங்க க்குள் உடன யாகத் 
திறக்கப்படாவிட்டால் நாைள ம தினம் அந்தப் பகுதியிேல 
ேம ம் ேபாராட்டங்கள் ெவ க்கக்கூ ய சூழ்நிைல 
ஏற்பட் வ கின்ற  என்பைத ம் நான் இந்த உயாிய 
சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாண் ,  விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 5.47] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්  වචන කිහිපයක් 
කථා කරන්න  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් 
ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා.   

1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත 
1968 ජුනි 22 දින තමයි සම්මත කරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඊට පසු 
1971.10.01 දින පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ස්ථාපනය කළා. 1972.09.14 දින මුල්ම හැඳුනුම්පත නිකුත් කළා.  
ඊට පසු වරින්වර විවිධාකාරෙයන් හැඳුනුම්පත් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. 1978 හැඳුනුම්පත් අංකය යතුරු ලියනය ෙකොට සකසා 
2005 වර්ෂෙය් සිට හැඳුනුම්පත් සඳහා කළු සුදු ඡායාරූප ෙවනුවට 
වර්ණ ඡායා රූප භාවිත  කිරීමට පටන් ගත්තා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014.02.28 දින දක්වා              
මිනිස් ශමයන් සැකසූ හැඳුනුම්පත්, ෙමදින සිට තාක්ෂණික 
කමෙව්දයකට අනුව සිංහල, ෙදමළ ද්විත්ව භාෂාෙවන් නිකුත් 
කිරීමට පටන් ගත්තා.  වර්තමානය වන විට මහජනතාවට ඵලදායී 
ෙසේවාවක් ලබා දීමට හැකි වන අන්දමින් හැඳුනුම්පත් ලබා දීම 
සඳහා දැනට පවතින හැඳුනුම්පත ෙවනස් කර, නව ජාතික 
හැඳුනුම්පතක් ලබා දීෙම් කමෙව්දයට දැන් එළැඹී තිෙබනවා. පසු 
ගිය කාලය තුළ අපි දැක්කා, අෙප් ගම් පළාත්වල ජනතාව 

1161 1162 

[ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ්  මහතා] 
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විෙශේෂෙයන් වතුකරෙය්, ගම්මානවල ජනතාව හැඳුනුම්පත්  ලබා 
ගැනීම සඳහා ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට  form එක  පුරවා  
දුන්නාම, ඒවා අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට කලට ෙව්ලාවට ලබා 
ෙනොදීම තුළින් ඒ අයට හැඳුනුම්පත් ලබා ගැනීම සඳහා අවුරුදු 
ෙදක තුන බලාෙගන ඉන්න සිද්ධ වුණා. වර්තමානෙය් කරෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවළ අනුව හැම ෙකෙනකුටම ජාතික හැඳුනුම්පත  
“V” අකුර සහ “X” අකුර ඉවත් ෙවලා ඉලක්කම් 12කින් යුක්තව 
ලබා ගැනීමට හැකියි.   “X” අකුර එන්ෙන්ත් නැහැ. සියලු ෙදනාම 
ශී ලංකා පුරවැසියන් හැටියට සලකා එකම කමයකට හැඳුනුම්පත් 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අප රජය තුළ ඉදිරිෙය්දී ඇති ෙව්වි 
කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.   

පසු ගිය කාලෙය් සමහර අය මුදල් නැති වුණාම හැඳුනුම්පත 
කඩවලට ෙගන ගිහින් උගසට තබනවා. උගසට තියලා 
මුදලාලිලාෙගන් සල්ලි ගන්නවා. ඒ විධියට ඒ අය ළඟ තියලා ගිය 
හැඳුනුම්පත් 25ක්, 50ක් අපි දැක තිෙබනවා. වතුකරෙය් දුප්පත්, 
අහිංසක ජනතාව  සල්ලි නැති වුණාම හැඳුනුම්පත ඇපයට තියලා 
සල්ලි අරෙගන යනවා. ඒ නිසා නව ජාතික හැඳුනුම්පත  නිකුත් 
කිරීෙම්දී, ඒ ආකාරයට ඒවා ෙවනත් කිසිදු අයකු ළඟ තිබී අහු  
වුෙණොත් විශාල දඩ මුදලක් නියම කිරීම ෙහෝ නීතිෙයන් යම්කිසි 
සිර දඬුවමකට යටත් කරන විධියට නීති සම්පාදනය කරන්න 
ඕනෑයි කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 

සමහර ෙවන්ෙද්සිවලදී ෙටන්ඩර් මඟින් කටයුතු කරනෙකොට  
ෙමොනවා ෙහෝ  අඩු පාඩුවක් වුණාම ඇතැම් පුද්ගලයන් හැඳුනුම්පත 
ඇපයට තියලා යනවා. එෙහම තියලා ගිහින් ඒ හැඳුනුම්පත අයින් 
කරලා තව එකක් ගන්නවා. ඒ වාෙග් ෙද්වල් පසු ගිය කාලය තුළ 
කරලා තිෙබනවා. කිහිප ෙදෙනකු මටත් එෙහම කරලා තිෙබනවා.  
ඒ විධිෙය් හැඳුනුම් පත් කිහිපයක් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල ඒවා ෙපොලීසියට භාර දීලා ඇඟ ෙබ්රා ෙගන තිෙබනවා.  
එම නිසා මින් ඉදිරියට  එවැනි වැඩ කටයුතු කරන්න ෙම් කමය 
තුළින් ඉඩ ෙදන්න එපායි කියා මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා.  විෙශේෂෙයන් වතුකරය ගැනත්  ෙම් ෙවලාෙව් මා සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  

ேதாட்டங்களில சட்டப்ப  கல்யாணம் கட்டாத ஆட்கள் 
மிச்சம்ேபர் இ க்கிறாங்க. ேஜா  சம்பந்தேம இல்ைல. 
"வாங்க!" என்  ெசால் க் கூட் க்ெகாண்  ேபாற . 
கல்யாணம் கட்டாம - ேஜா  இல்லாம - ஒப்பந்தம் இல்லாம 
எப்ப  அைடயாள அட்ைட எ க்கிற ? அ  ெபாிய 
பிரச்சிைனயாக இ க்கு. அதனாேல, வெர யா ' ஸ்றிக்' 
மஸ்ெக யா ெதாகுதியில மட் ம் கிட்டத்தட்ட 10,000 
ேப க்கு அைடயாள அட்ைட இல்ைல. වතුකරෙය් 
ජනතාවෙගන් 10,000කට වැඩි පිරිසකට හැඳුනුම්පත් නැහැ. 
நான் மஸ்ெக ய ெதாகுதிைய மட் ம் ெசால்ேறன். அங்ேக 15 
- 60 வயதில 1,37,415 ேபர் இ க்கிறாங்க. 60 வய க்குேமல 
28,330 ேபர் இ க்கிறாங்க. இவங்களில மஸ்ெக ய ேதர்தல் 
ெதாகுதியில் மட் ம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா 20,000 ேபர்ேபால 
அைடயாள அட்ைட இல்லாத ஆட்கள் இ க்கின்றாங்க. 

வெர யா ஸ்றிக் பார்த்தா, இப்ப சா கு க்கிற க்கு 15 
வய  பார்த்தா, கிட்டத்தட்ட 40,000 க்கு கிட்ட அைடயாள 
அட்ைட கு க்க ேவ ம் இனி வ கிற காலத்தில.  

නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පමණක් හැඳුනුම්පත් ෙනොමැති 
40,000ක පමණ පිරිසකට ඉදිරි කාලෙය්දී හැඳුනුම්පත් නිකුත් කර 
අවසන් කරන්න හැකි ෙවයි කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විවාහ ෙනොවුණු කාන්තාවන් සහ පිරිමින් 
විශාල පිරිසක් වතුකරෙය් ඉන්නවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා ඔවුන්ෙග් 

දරුවන්ට උප්පැන්න සහතික නැහැ. උප්පැන්න සහතික 
ෙනොමැතිකම නිසා ඒ අයට හැඳුනුම්පත අහිමි ෙවලා තිෙබනවා; 
හැඳුනුම්පතක් ලබා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා 
වතුකරය දිහා විෙශේෂෙයන් බලන්න ඕනෑ. වතුකරෙය් ඉන්න 
ඇතැම් නායකයන් ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් දිනා ෙදනවා කියලා 
වතුකරෙය් ජනතාවට පවසලා තමන්ෙග් ෙගොඩ වැඩි කර ගැනීමට 
කටයුතු කරනවා හැෙරන්න එම ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් ලබා 
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා 
තමයි ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගැන දැඩි 
අවධානය ෙයොමු කරලා, වතුකරෙය් විවාහ ෙනොවුණු අයෙග් 
විවාහය ලියා පදිංචි කරලා, ඒ අයෙග් පුත්තුන්ට දූවරුන්ට 
උප්පැන්න සහතික නිකුත් කරලා, හැඳුනුම්පත් ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මා මතක් කරනවා. 
වතුකරෙය් තරුණ තරුණියන් විශාල පිරිසක් ෙම් වන විට 
බස්නාහිර පළාෙත් ෙසේවය කරනවා. ඒ කිසි ෙකෙනකුට 
හැඳුනුම්පතක් ඇත්ෙත් නැහැ. ෙසේවය කරන ඒ කෙඩ් මුදලාලි 
ෙදන සහතිකය විතරයි තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, වයඹ, දකුණ සහ ඌව යන පළාත්වල 
2016.08.31වන දින සිට පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් කාර්යාල 
පිහිටු වනවා කියා තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
මධ ම පළාතටත් කාර්යාලයක් ලබා ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, 
මධ ම පළාෙත් වතුකර ජනතාව විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. එම 
පළාෙත් දුෂ්කර ගම්මාන රාශියක් තිෙබනවා. ඒ අයට හැඳුනුම්පත් 
ලබා ගැනීම සඳහා ෙකොළඹට එන්න අපහසුතා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
මධ ම පළාෙතත් පධාන කාර්යාලයක් ආරම්භ කෙළොත් ඒ අයට 
විශාල පහසුවක් වන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල එක 
වසමකට ගාම නිලධාරි මහතාට අමතරව ෙසේවය කරන නිලධාරින් 
කීපෙදෙනක් -හය හත්ෙදෙනක්- ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් වැඩි 
පිරිසක් ඉන්ෙන් නිකම්. ඒ එක්ෙකෙනක් ෙහෝ ෙදෙදෙනක් ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ ෙවනුෙවන් ෙයෙදව්ෙවොත් ඔබතුමා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන  වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම ඉක්මනින් කියාත්මක කර ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි. එම නිලධාරින් සම්බන්ධ කර ෙගන ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගන්න කටයුතු සලසා ගන්න කියලා මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.  

ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීෙම්දී යම් මුදල් 
පමාණයක් වැය වනවා. රජය මුදල් පැත්තම තමයි බලනවා 
කියන්ෙන්. රටක් පාලනය කරන්න මුදලුත් ඕනෑ තමයි. 
තක්කඩිකම් කරලා, ෙහොරකම් කරලා, දූෂණෙයන් විනාශ කරලා 
තිෙබන රටක් ෙගොඩ ගන්න සල්ලි ඕනෑ තමයි. නමුත්, අහිංසක 
දුප්පත් ජනතාවෙග් සල්ලි එකතු කරලා රට ෙගොඩ ගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළට විශාල 
මුදලක් වැය වනවා. නමුත්, රෙට් අවශ තාවක් හැටියට සලකා ඒ 
මුදල ෙයොදවන්නයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. රෙට් අවශ තාව, 
ජාතික අවශ තාව ෙලස සලකා ඒ මුදල් ෙයොදවා රටට හා 
ජනතාවට විශිෂ්ට අන්දමින් ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න ෙම් තුළින් 
ඔබතුමාට හැකි ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුති 
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 
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ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்க க்கு 

என  நன்றிகள்! ஆட்கைளப் பதி  ெசய்தல் (தி த்தம்) 
சட்ட லம் ெதாடர்பான விவாதத்தில் கலந் ெகாண்  என  
க த் க்கைள ம் கூ வதற்கு கிைடத்த வாய்ப்ைப நான் 
ெபாிதாக மதிக்கின்ேறன். ஒ  நாட் ல் வா ம் பிரைஜ 
ஒவ்ெவா வ ம் தன  அைடயாளத்ைத 
உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள மிக அவசியமான  அைடயான 
அட்ைட என்பைதக் க த்திற்ெகாண்ேட, இம் ைறைம இந்த 
நாட் ல் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட . அன்  ெதாட்  
இன் வைர இம் ைறைம அ ல் இ ந்தா ம் இதில் 
பல்ேவ  குைறபா கைள நாங்கள் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

தற்ேபா ள்ள நைட ைறயிேல அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபற் க்ெகாள் ம்ேபா , ஏைனய மக்கைளவிடத் தமிழ் 
மக்கள், அதி ம் குறிப்பாக மைலயக வாழ் தமிழ் மக்கள் 
பல்ேவ  சிரமங்க க்கு கம்ெகா த்  வ கின்றார்கள். இ  
ஓர் அன்றாட விடயமாக மாறி ள்ள . எம  மக்களில் 
ெப ம்பாலாேனாாிடம் பிறப்  அத்தாட்சிப் பத்திரம் இல்ைல 
என்ற காரணத்தினால், அவர்கள் அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் பல சிரமங்கைள  எதிர்ேநாக்கி 
வ கின்றனர். பிறப்  அத்தாட்சிப் பத்திரம் இல்லாதவர்க க்கு 
அ மான வய  பிறப்  அத்தாட்சிப் பத்திரம் வழங்குதல் என்ற 
ஒ  ைறைம இ ந்தா ம், அதைனப் ெபற் க்ெகாள்ளச் 
சம்பந்தப்பட்ட அரச திைணக்களங்களில் ேகா ம் 
ஆவணங்கைளச் சமர்ப்பிப்பதிேல எம  மக்கள் 
ெசால்ெலாணாத் ன்பங்க க்கு கம் ெகா க்கின்றார்கள். 
அைடயாள அட்ைட இல்லாத எம  பிள்ைளகள் பயணங்கைள 
ேமற்ெகாள்வதிேல பயம். கல்விப் ெபா த் தராதர சாதாரண 
தரப் பாீட்ைசக்கு கம்ெகா ப்பதிேல தைடேயற்ப கின்ற . 
வய  வந்தவர்கள் ேதர்த ேல வாக்களிக்க யாத நிைலைம 
ஏற்ப கிற . வங்கிக் கணக்குகைளத் திறப்பதிேல பல்ேவ  
பிரச்சிைனக க்கு கம் ெகா க்கிறார்கள். விேசடமாக, எம  
இைளஞர்கள் அைடயாள அட்ைட இல்லாத காரணத்தினால், 

த்தம் நைடெபற்ற காலகட்டத்திேல "பயங்கரவாதிகள்" என்ற 
த்திைர குத்தப்பட் , சிைறயில் அைடக்கப்பட்டைமயான  

ஒ  கைறப ந்த வரலா .  

அ  மாத்திரமன்றி, வழங்கப்பட்ட அைடயாள 
அட்ைடகளிேல தமிழ் ெமாழி ெகாைல ெசய்யப்பட் ள்ளைம 
வ த்தத் க்குாிய ஒ  விடயமாகும். ஆட்கைளப் பதி ெசய் ம் 
திைணக்களம் விண்ணப்பப் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
விடயங்க க்குப் றம்பாக, அதன  கற்பைனக க்கு ஏற்ப 
அைடயாள அட்ைடகைள வழங்கி ள்ள கசப்பான 
நிகழ்ைவ ம் நான் இங்கு குறிப்பிடேவண் ம். இதற்கு நாேன 
ஒ  நல்ல உதாரணம். ஏெனனில், நான் பிறந்த  கம்பைள 
பிரேதசத்தில். ஆனால், நான் அைடயாள அட்ைடையப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக விண்ணப்பத்ைதச் சமர்ப்பித்தேபா , 
கண்  - ெதல்ேதாட்ைடப் பிரேதசத்ைத வசிப்பிடமாகக் 
ெகாண் ந்ேதன். எனக்கு அைடயாள அட்ைட 
கிைடத்தேபா  அதிேல என  பிறப்பிடம் பிைழயாகத் 
ெதல்ேதாட்ைட என்  பதி  ெசய்யப்பட் ந்த . எனக்ேக 
இந்த நிைலைமெயன்றால், ேதாட்டத் வாழ் சாதாரண பாமர 
மக்களின் நிைலைமைய நான் இந்த இடத்திேல எ த் ச் 
ெசால்லேவண் ய அவசியமில்ைல. ெமாழிப் பிரச்சிைன 
காரணமாக ஆண்கள் ெபண்களாக ம் ெபண்கள் 

ஆண்களாக ம் மாற்றப்பட்டைம இன் ெமா  
தைலவிதியாகும்.   

தற்ேபா  நைட ைறயி ள்ள அைடயாள அட்ைடக்குப் 
பதிலாகப் திதாக அறி கஞ்ெசய்யப்பட ள்ள அைடயாள 
அட்ைடைய வரேவற்கின்ற அேதேவைள, இந்நாட் ல் வா ம் 
அைனத்  மக்க க்கும் எவ்வித பாகுபா க ம் இல்லாமல், 
அதிகமான விபரங்கைளக் ேகாராமல், அந்த அைடயாள 
அட்ைடகள் வழங்கப்படல் ேவண் ம். குறிப்பாக வடக்கு, 
கிழக்கிேல த்தம் காரணமாகத் தம  ஆவணங்கைள 
இழந்தவர்க க்கு விேசட ச ைகயின் அ ப்பைடயில் 
அைடயாள அட்ைடகள் வழங்கப்படல் ேவண் ம். 
அேதேபான்  தம  பிறப்ைபப் பதி ெசய்யாத 
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இன்  மைலயகத்திேல 
இ க்கின்றார்கள். இவர்க க்கும் சிரமமின்றி அைடயாள 
அட்ைட கிைடக்க வழிெசய்யப்படல் ேவண் ம்.  

அைடயாள அட்ைடகளில் தமிழ்ெமாழி ெகாைல 
ெசய்யப்ப வைதத் தவிர்த் க்ெகாள்ள ஆட்பதி த் 
திைணக்களம் உ தியான, சாியான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆட்பதி த் திைணக்களத்தில் 
ேபா மான தமிழ் உத்திேயாகத்தர்கள் இல்ைல. இந்நிைல 
மாறினால் மாத்திரேம எம  ேதைவகைளச் சாியாகப் ர்த்தி 
ெசய் ெகாள்ள ம். எனேவ, எம  ப த்த இைளஞர் 

வதிக க்கு ஆட்பதி த் திைணக்களத்தில் நியமனங்கைள 
வழங்கி, அவர்கைள உள்வாங்கேவண் ம்.  

அேதேபால் அைனத்  மக்க ம் நீண்டகாலம் 
பாவிக்கக்கூ ய வைகயிேல திய அைடயாள அட்ைட 
அைமயேவண் ம். ஏெனனில், தற்ேபா  அ க்கும் 
அைடயாள அட்ைடையச்  மக்கள் சாதாரணமாகப் 
பாவிக்க யாத ஒ  நிைலைம இ க்கின்ற . அதாவ  மிகக் 
கு கிய காலத்திேல அைவ ப தைடந் ேபாகும் ஒ  
நிைலைம இ க்கின்ற . ஆகேவ, மிக நீண்டகாலம் 
பாவிக்கக்கூ ய திய அைடயாள அட்ைடைய இந்தத் 
திைணக்களம் அ ல்ப த்தேவண் ம் -  நைட ைறக்குக் 
ெகாண் வர ேவண் ம் என நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

எனேவ, இந்தப் திய யற்சியிேல இறங்கி ள்ள ெகளரவ 
அைமச்சர் அவர்க க்கும் ஆட்பதி த் திைணக்களத்தின் 
தைலவர் உட்பட அைனத்  உத்திேயாகத்தர்க க்கும் என  
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , இந்த யற்சி 
சாியாக அைமயேவண் ம் என ம் எவாின் 
குற்றச்சாட் க க்கும் உள்ளாகாத வைகயி ம் எவ ம் 
இவற்றில் குைற கண் பி க்க யாத வைகயி ம் 
ஆட்பதி த் திைணக்களம் இதைனச் சாியாகச் ெசயற்ப த்த 
ேவண் ெமன் ம் நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

கைடசியாக ஒன்ைறக் கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன். 
இன்  ப ைள மாவட்டத்திேல ஹா எல பிரேதசத்திேல 
உ வைரத் ேதாட்டத்தி ள்ள ெதாழிற்சாைலெயான்  

டப்பட் க்கின்ற . அந்தத் ெதாழிற்சாைலயிேல 
தயாாிக்கும் ேதயிைலயில் ேவ  ஏேதா ெபா ட்கள் 
கலக்கப்ப வதாகக் காரணங்காட்  அந்தத் ெதாழிற்சாைல seal 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற . இந்த நிைலயில், அங்ேக ள்ள 
500க்கும் அதிகமான ெதாழிலாளர்கள் ெதாழிற்சங்கப் 
ேபாராட்டத்திேல இறங்கியி க்கின்றார்கள்; அவர்கள் 
ேவைலநி த்தப் ேபாராட்டத்தில் இறங்கியி க்கின்றார்கள். 
எவேரா ெசய்த குற்றத்திற்காக அப்பாவித் ெதாழிலாளர்கள் 
பாதிக்கப்ப வ  தவிர்க்கப்படல் ேவண் ம். ஆகேவ, 
உடன யாக அந்த ெதாழிற்சாைலையத் திறப்பதற்கு 
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ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் அவர்கள் 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குத் தகுந்த பணிப் ைர வழங்க 
ேவண் ம். அந்த வைகயில், அந்த ெதாழிற்சாைல மீண் ம் 
இயங்குவதற்கு மிகக்கூ ய விைரவிேல நடவ க்ைக 
எ க்குமா  ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பம் அளித்த அைவத் 
தைலவர் அவர்க க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். 
வணக்கம்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.05] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
 මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධව ඔබතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

1968 අංක 32 දරන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත 
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර 
කියැවීෙම් විවාදය තමයි අද දින තිෙබන්ෙන්. පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි 
කිරීෙම් පනත සංෙශෝධනය කරලා ෙම් ආකාරෙය් හැඳුනුම්පතක්   
ශී ලංකාවට හඳුන්වා දීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් අමාත තුමාට මම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව, ඒ වාෙග්ම ජනතාව 
හරියට හඳුනාගැනීම සඳහා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා 
තිෙබනවා. හැබැයි, මම එදා කිව්ව හා සමානවම නැවතත් මම ඒ 
කරුණ මතක් කර සිටිනවා.  ෙම් රෙට්  දුප්පත් ජන ෙකොටසක් 
ඉන්නවා. ඒ ෙකොටෙසේ සමහර අයට උප්පැන්න සහතික නැහැ.  
උප්පැන්න සහතික නැති අයට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වනවා. උප්පැන්න සහතික 
නැති සමහර අයට තවම හැඳුනුම්පතක් නැහැයි කියලාත් අපි 
දන්නවා. ඒකට කමෙව්දයක් ෙම් සංෙශෝධනය ඇතුළත 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණාව සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමා අපට පිළිතුරු ලබා ෙදයි 
කියලා මම හිතනවා.  

අෙප් ගම්වල ෙබොෙහොම දුප්පත් ජන ෙකොටසක් ජීවත් වනවා. ඒ 
අය දරු උපතකදී ආෙරෝග ශාලාවකට යෑම ෙහෝ ලියා පදිංචි 
කිරීමක් ෙහෝ කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා අදටත් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
ෙකොතැනකවත් ලියා පදිංචියක් ෙනොමැති ගෙම් ෙකළවරක 
දුප්පත්ව ජීවත් වන දරුවන් ඉන්නවා. ඒ දරුවන් ෙකොතැනකවත් 
ලියා පදිංචි ෙවලා නැහැ. එෙහම නැත්නම් ඒ දරුවන්ට උප්පැන්න 
සහතිකයක් ෙකොතැනකවත් ලියැවිලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ අය ෙම් 
රෙටන් ෙකොන් වනවා. ඒ නිසා ඔවුන් සඳහා විෙශේෂ වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුය කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ෙයෝජනා 
කරනවා.  

විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගැන ෙචෝදනා නඟන 
ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ අය ෙම් ආකාරයට ෙචෝදනා නඟන්න 
පධාන ෙහේතුවක් තිෙබනවා. අෙප් සමහර මන්තීවරුන්ටත්, ඒ 
අයෙග් බිරින්දෑවරුන්ටත් හැඳුනුම්පත් ෙදක, ෙදක තිබුණා. එෙහම 
නැත්නම් passports ෙදක, ෙදක තිබුණා. ඒ අයට ෙම්ක විශාල 
පශ්නයක්. ඉදිරිෙය්දී ඒ වාෙග් කාටවත් එම ෙල්ඛන  ෙදක, ෙදක 
ගන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙදයාකාරයකින් ෙපනී 

සිටින්න හම්බ වන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමන්න ෙම් නිසා තමයි විපක්ෂය 
ෙම් දිහා බලා ෙචෝදනා නැඟුෙව් ෙම් කරන කමය වැරදියි කියලා. 
ෙම් සඳහා අය කරන මුදල් පමාණය සම්බන්ධව, එෙහම නැත්නම් 
ෙම්ෙකන් ලබා ෙදන ෙතොරතුරුවලින් ජනතාවට යම් කිසි හානියක් 
වනවාය කියන එක ඔවුන් පකාශ කළා. මම දකින විධියට ඒකට 
ෙහේතුව, ෙම් අයෙග් අභ න්තරෙය් තිබුෙණ් සැබෑ ජනතා හිතවාදී 
මතයක් ෙනොවීමයි. පැහැදිලිවම ඒ අයට ඉදිරිෙය්දී පශ්න රාශියකට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වනවාය කියලා අපි දන්නවා. ෙම් වනෙකොට 
ඒ අය හංගා ෙගන සිටින වාහන හම්බ ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් 
ෙගොල්ලන් හංගා ෙගන සිටි ජීප් රථයක් අදත් හම්බ වුණා. 
National Identity Card එකක්, passport එකක් වැඩිපුර 
හංගාෙගන තියාෙගන ඉන්නවා හා සමානවම රජෙය් ෙද්පළත් 
හංගා ෙගන සිටින කණ්ඩායමක් ෙම් අතර ඉන්නවා. පධාන 
ඇමතිවරෙයකු විධියට සිටි ෙකෙනක් හංගා ෙගන සිටි වාහන 
එළියට ඇවිල්ලා තිෙබන බව අද රාතී වනෙකොට පවෘත්තිවලින් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට දකින්න ලැෙබ්වි කියලා මම හිතනවා. හංගා 
ෙගන සිටි වාහනය කුමක්ද, එය ෙකොතැනද තිබුෙණ් කියලා 
එතෙකොට බලාගන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ වාෙග් හංගා ෙගන සිටින 
ෙද්වල් තව ෙගොඩක් තිෙබනවා. ෙම් පනත සංෙශෝධනය කර නව 
හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන ගරු ඇමතිතුමාට 
මම සත්ුතිවන්ත වනවා. අපි ෙම් කාර්යය හැඳුනුම්පෙත් සිට පටන් 
ගනිමු. හැඳුනුම්පෙතන් පටන් ෙගන passports ෙදක, තුන තිෙබන 
අය, හැඳුනුම්පත් ෙද ක තුන තිෙබන අය, ෙහොෙරන් වාහන හංගා 
ෙගන ඉන්න අය, වාහන ෙහොරා කාපු අය කියන ඒ සියලු ෙදනාම 
එක් එක් ෙකනා එකතු කර ෙගොඩ ගහලා මිටි බැඳලා එකට ගන්න 
පුළුවන් ෙවයි. අපි රෙට් අලුෙතන් ඇති කරපු ෙවනසත් එක්කම 
රෙට් ඉදිරියට යන්න තිෙබන ගමන් මඟ තුළ රට සංවර්ධනය 
කරද්දි විෙශේෂෙයන්ම විනිවිදභාවයකින් යුතුව රෙට් සියලු 
ජනතාවට එක විධිෙය් ෙසේවයක් ලබා දිය හැකි රටක් ෙගොඩ 
නඟන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරද්දි එම කාර්යය 
ෙමතැනින්ම ආරම්භ කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. 

මට ලැබී තිෙබන විනාඩි පහක කාල සීමාවට කරුණු ෙගොඩක් 
ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට 
විනාඩි පහක ෙහෝ අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට 
මෙග් ස්තුතිය පිරිනමමින්, ෙම් රාජකාරිය ඉෂ්ට කරන්න ගරු 
ඇමතිතුමාට ශක්තිය ලැෙබන්න කියා  පාර්ථනා කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් රාජ  අමාත තුමා. 

 
[பி.ப. 6.10] 
 

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) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்தப் பாரா மன்றத்திேல ஆட்கைளப் பதி ெசய்தல் 
(தி த்தம்) சட்ட லம் ெகாண் வரப்பட் க்கின்ற . 
இதன் லமாக ந ன அைடயாள அட்ைட வழங்குவதற்கான 
நடவ க்ைக எ க்கப்படவி க்கின்ற . அதற்காக அைமச்சர் 
எஸ்.பி. நாவின்ன அவர்க க்கு எம  நன்றிைய இந்த 
ேவைளயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

1167 1168 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

விேசடமாக ஒ  நாட் ன் பிரைஜைய 
அைடயாளப்ப த் வ  அந்த நாட் ன் ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடெயன்ப ம் அவர் ெவளிநாட் க்குப் ேபானால் 
அதைன அைடயாளப்ப த் வ  passport என்ப ம் நாங்கள் 
அறிந்த விடயம். உள் ர் மக்கள் தங்கள  அன்றாட 
ேசைவகைளப் ெப வதற்காக  வங்கிக க்குச் ெசல்வ ,  
ேவ  காாியாலயங்க க்கு ெசல்வ , pension ெப வ  
ேபான்ற அைனத்  விடயங்க க்கும் ேதசிய  அைடயாள 
அட்ைட ேதைவ. ஆகேவ, இந்த ேதசிய அைடயாள 
அட்ைடையக் கு கிய காலத்தில் ந னமயப்ப த்திக் 
ெகா ப்ப  வரேவற்கத்தக்கெதா  விடயமாகும். கடந்த 
காலங்களிேல ேதசிய அைடயாள அட்ைட இந்த நாட் ேல 
வழங்கப்பட்டெபா  அதிேல பல்ேவ  குள ப கள் 
இ ந்தைத நாங்கள் அவதானிக்கக்கூ யதாக இ ந்த . 
ஆனால், இன்  அதைனத் தவிர்க்கு கமாக அதிேல 
எந்தவிதமான குைறபா ம் இல்லாமல் ெசய்வதற்கான 
நடவ க்ைகைய இந்தப் திய அரசாங்கம் எ த் வ வ  
பாராட்டக்கூ ய விடயமாக இ க்கின்ற .  

கடந்த காலங்களிேல - JVP கலவர காலகட்டங்களிேல 
அைடயாள அட்ைடகைள மக்களிடமி ந்  பி ங்குவேத ஒ  
ெதாழிலாக இ ந்தைத நாங்கள் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ ந்த . இங்கு ேபசிய மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்த அைனத் ப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் மைலயக மக்க க்கு இந்த 
அைடயாள அட்ைட வழங்குவதில் காலதாமதம் 
ஏற்படக்கூடா  என்பைத ம் அவர்க க்கு நடமா ம் ேசைவ 

லமாக இதைனப் ெபறக்கூ ய சந்தர்ப்பத்ைத உ வாக்க 
ேவண் ெமன்பைத ம் எ த் க்கூறினார்கள். ேம ம், 
அைடயாள அட்ைட வழங்குவதில் பாைஷ ம் ஒ  
பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . தமிழ்ெமாழி ேபசுகின்ற 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்குச் சிங்கள ெமாழியிேலா அல்ல  
ஆங்கில ெமாழியிேலா இந்த அைடயாள அட்ைட விண்ணப்பப் 
ப வங்கைள நிரப் வ   சிரமமான காாியமாக இ க்கின்ற . 
ஆகேவ, அவர்க க்குத் ெதாிந்த பாைஷயிேல அதைன 
ேமற்ெகாள்வதற்கான வழிவைககள் உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம். அத் டன், கு கிய காலத்திேல இந்த அைடயாள 
அட்ைடைய வழங்குவதற்கும் இந்தச் ேசைவைய 
விஸ்தாிப்பதற்கும் நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள் கின்ேறன்.  

ஆட்பதி த் திைணக்கள ஆைணயாளர் அவர்கள் மிக ம் 
ெகட் க்காரர்; நன்றாக  ேவைல ெசய்யக்கூ யவர். அவர் 
கடந்த காலங்களிேல ேதாட்டப் பகுதிகளில் ேநர யாக mobile 
service லம் அைடயாள அட்ைட வழங்குகின்ற சந்தர்ப்பத்ைத 
ஏற்ப த்திக் ெகா த்தி க்கிறார். அந்த வைகயில் ஆட்பதி த் 
திைணக்கள ஆைணயாளர் அவர்க க்கும் மற் ம் 
ஏைனேயா க்கும் மாண் மிகு அைமச்சர் எஸ்.பி. நாவின்ன 
அவர்க க்கும் என  நன்றிைய இவ்ேவைளயிேல ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன்.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එස්.බී. නාවින්න ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 
 
[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 

(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට කැමැත්ත පකාශ කිරීම 

සම්බන්ධව ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ විපක්ෂෙය් සියලු ෙදනාටම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතා ඉක්මනින් 
ෙම් National Identity Card එක ලබා දීමට කටයුතු කරන බව 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරමින් ෙමයට ශක්තිය, සහෙයෝගය ලබා 
දුන් සියලු ෙදනාටම මා නැවතත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.   
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப ,  சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 
 
මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.: 
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට 

පැවරිය යුතු ය.'' -[ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා] 
 
 

தீர்மானிக்கப்பட்ட . 
"சட்ட லம் ப் பாரா மன்றக் கு க்குச் 

சாட்டப்ப மாக"  [மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. S.B. Nawinne] 
 

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் தைலைம 

வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.] 

 
1 සිට 35 ෙතක්  වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வாசகத்தி ந்  35ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின் 
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Clauses 1 to 35 ordered to stand part of the Bill. 
 
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් 

හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க 
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட . 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් 

තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්මත 

කරන ලදී.  
 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
அதன்ப , சட்ட லம் ன்றாம் ைற மதிப்பிடப்பட்  

நிைறேவற்றப்பட்ட . 
 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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[ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන්  මහතා] 
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කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු නලින්ද 

ජයතිස්ස මහතා.  

 
 

ද්විතීයික පාසල් ව ාපෘතිෙය් ගැටලු  
இரண்டாம்நிைலப் பாடசாைலகள் க த்திட்டத்தில் 

எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள் 
PROBLEMS ARISEN IN SECONDARY SCHOOL PROJECT 

 
[අ.භා. 6.16] 
 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පසු ගිය ආණ්ඩුව සමෙය් ආරම්භ කරන ලද ද්විතීයික පාසල් ව ාපෘතිය 
ආරම්භෙය් පටන්ම විවිධාකාර ගැටලු මතු කෙළේය. සමහර පාසල් එම 
ව ාපෘතියට ඇතුළත්වීම සඳහා ද, සමහර පාසල් එම ව ාපෘතිෙයන් 
ඉවත්වීම සඳහා ද ෙලස ෙදආකාරයක උද්ෙඝෝෂණ පැන නැඟී තිබුණි. 

එයට මූලික ෙහේතුව වූෙය් ද්විතීයික හා ෙපෝෂක පාසල් ෙතෝරා ගැනීම 
කිසිදු විද ාත්මක පදනමක් මත සිදු ෙනොකර, පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිෙය් ඕනෑ එපාකම් මත සිදු කිරීමයි. එහි පතිඵලයක් ෙලස කලින් 
යම් තරමකට ෙහෝ සාර්ථකව පවත්වාෙගන ගිය පාසල් අද වන විට 
අර්බුදයකට ෙගොස් ඇති අතර, තමන් ඉෙගනුම ලැබූ ළඟම පාසල අහිමිවීම 
නිසා සමහර දරුවන්ෙග් පාසල් ගමන ද නතර වී ඇත. 

කළුතර අධ ාපන කලාපයට අයත් ෙමොෙරොන්තුඩුව ධම්මානන්ද මහා 
විද ාලය ෙම් ඉරණමට ෙගොදුරු වී ඇති පාසලකට එක් උදාහරණයකි. 

ෙමෙසේ පසු ගිය කාලෙය් සිදු කළ අවිධිමත් පාසල් වර්ගීකරණය යළි 
සලකා බලා ගැටලු සහගත පාසල්වලට කඩිනම් විසඳුම් ලබා ෙදන 
කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතු බවට ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර 
සිටිමි." 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

මූලාසනය සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට 

ගන්නා ෙම් අවස්ථාව වන විට, ද්විතීයික පාසල් බවට පත් කිරීම 
නිසා රෙට් පාසල් ගණනාවක අර්බුදයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
සාමාන ෙයන් ෙසෞඛ  බලධාරිෙයක් ෙහෝ ෛවද වරෙයක් වැරදි 
තීන්දුවක් ගත්ෙතොත්, දින ෙදක තුනකින් එහි පතිඵල බලා ගන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අධිකරණ නිලධාරිෙයක්, නීතීඥවරෙයක් ෙහෝ 
විනිශ්චයකාරවරෙයක් වැරදි තීන්දුවක් ගත්ෙතොත්, එහි පතිඵලත් 
ඉතාම ෙකටි කාලයකින් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අධ ාපන 
බලධාරිෙයක් යම් වැරදි තීන්දුවක් ගත්ෙතොත්, එහි පතිඵලය බලා 
ගන්න අවුරුදු පහක්, එෙහම නැත්නම් අවුරුදු දහයක් ගත 
ෙවනවා. අධ ාපනයට සම්බන්ධ තීන්දු තීරණ ගැනීෙම්දී දුර දිග 
බලා, අධ ාපනයට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ට ඇහුම්කන් දීලා, 
ඉතාම ෙසමින් තමයි ඒ තීන්දු තීරණ ගත යුතු වන්ෙන්. 
සංකල්පයක් හැටියට ද්විතීයික පාසල් සංකල්පය වැරදියි කියලා 
මා කියන්ෙන් නැහැ.  

පාථමික පාසල්, ද්විතීයික පහළ පාසල්, - Lower Secondary 
Schools -  ද්විතීයික ඉහළ පාසල් - Upper Secondary Schools - 
සහ තෘතීයික අධ ාපන ආයතන වශෙයන් ෙලෝකෙය් පාසල් 
වර්ගීකරණයක් තිෙබනවා. 1941 වසර වාෙග් ඈත කාලයකදී 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා නිදහස් අධ ාපන කමය 
හඳුන්වා ෙදනෙකොටත් ෙම් පාථමික සහ ද්වීතියක පාසල් 
සංකල්පය තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අෙප් රෙට් මධ  විද ාල 
පද්ධතියක් බිහි වුෙණ්.  

දැන් මධ  මහා විද ාල කියලා කිව්වාට, ඇත්තටම ද්විතීයික 
පාසල් වශෙයන් මධ  විද ාල පද්ධතියක් තමයි එතුමා හැදුෙව්. 
ගම්වල ඉෙගන ගන්නා දක්ෂතාව සහිත දරුවන්ට ශිෂ ත්ව මඟින් 
ඉහළට ඇවිල්ලා  ද්විතීයික පාසලට -මධ  විද ාලයට- ඇතුළත් 
ෙවලා, ෙන්වාසිකව ඉෙගන ගන්න අවශ  කරන පහසුකම් එතුමා 
හැදුවා, වසර අටක-නවයක කාලයක් ඇතුළත ලංකාෙව් මධ  
විද ාල පනස්හතරක් බිහි කරමින්. ඒ මධ  මහා විද ාලවල 
ෙන්වාසිකාගාර තිබුණා; කීඩා පිට්ටනි තිබුණා; තාක්ෂණ විෂයයන් 
ඉගැන්වීම සඳහා පහසුකම් තිබුණා. ඒ නිසා ඒ තුළ ද්විතීයික 
පාසල් ජීවිතයක් ගත කරන්න අවස්ථාව හිමි වුණා. නමුත් ෙම් 
සංකල්පය විකෘති කරමින් තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් සපිරි 
පාසල් ව ාපෘතිය -ද්විතීයික පාසල් ව ාපෘතිය- හඳුන්වා දුන්ෙන්. 
දුර දිග බලා, කාලයක් තිස්ෙසේ කියාත්මක වන තීන්දුවක් ගන්නවා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනුවට ක්ෂණික තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ ව ාපෘතිය හඳුන්වා 
ෙදනෙකොට හිටපු අධ ාපන ඇමතිවරයාත්, පැවැති ආණ්ඩුවත් 
කිව්වා, ඒ සඳහා ෙඩොලර් මිලියන 700ක ෙලෝක බැංකු ආධාර ලැබී 
තිෙබනවා කියලා. ඒ අනුව එක පාසලකට රුපියල් ලක්ෂ 700ක් 
ෙහවත්  රුපියල් ෙකෝටි 7ක් ලබා ෙදනවා කියලා  ෙපොෙරොන්දුවක් 
දුන්නා. විද ාගාර ෙදන්නම්, භාෂාගාර ෙදන්නම්, ගණිතාගාර 
ෙදන්නම්, කීඩා පිට්ටනි හදන්නම්, swimming pools හදන්නම්, 
තට්ටු තුෙන් ෙගොඩනැඟිලි හදන්නම් කියලා දහසක් ෙපොෙරොන්දු 
දීලා තමයි ෙම් ද්විතීයික පාසල් කමයට පාසල් ඇතුළත් කර 
ගත්ෙත්. ඒ පාසලට සම්බන්ධ ගුරුවරුන්ෙග්, ෙදමව්පියන්ෙග්, 
ශිෂ යන්ෙග් සහ ආදි ශිෂ යන්ෙග් අදහස් විමසීමකින් ෙතොරව, 
විදුහල්පතිවරයාට අල්ලස් දීමක් කරලා තමයි සමහර පාසල් ෙම් 
ද්විතීයික පාසල් ව ාපෘතියට ඇතුළත් කර ගත්ෙත්.  

පාථමික අංශය ඉවත් කෙළොත් විද ාගාරයක් ෙදනවා කියන 
ෙපොෙරොන්දුව පිට ද්විතීයික පාසල් බවට පත් කරපු පාසල් ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. එදා එෙහම රවටලා ද්විතීයික පාසල් බවට පත් කරපු 
පාසල්වල අද ෙම් අර්බුදය මතු ෙවලා තිෙබනවා. තමන්ෙග් නිවස 
ළඟ තිබුණු පාසෙල් පාථමිකය ඉවත් කළාට පසුව, අෙනක් 
පාසලට යෑමට කිෙලෝමීටර දහයක්-ෙදොළහක් ගමන් කරන්න සිදු 
වුණු දරුවන් අද පාසල් අධ ාපනෙයන් පිටමං ෙවලා තිෙබනවා.  

ඔවුන් ඉතාම දුෂ්කරතාෙවන් තමයි ඒ පාසලටත් ගිෙය්. හැබැයි, 
පාසලට යෑමට තිෙබන දුර නිසාම පාසල් අධ ාපනෙයන් පිට මං 
ෙවන දරුවන් පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම  ඒ ෙපොෙරොන්දු වුණු 
ආකාරයට වෙට් තිෙබන පාසල්වල ද්විතීයික අංශය ඉවත් කරලා 
තනි  ද්විතීයික පාසලක් බිහි කළාට, ඒ කියපු රුපියල් ලක්ෂ 700ක 
ෙගොඩනැඟිලි දීලාත් නැහැ.  

ෙම්කට ෙහොඳම උදාහරණයක් තමයි කළුතර දිස්තික්කෙය්, 
කළුතර අධ ාපන කලාපයට අයත් ෙමොෙරොන්තුඩුව ධම්මානන්ද 
විද ාලය. 1936 වර්ෂෙය් ආරම්භ කළ එම පාසල, අවුරුදු 80ක් 
තිස්ෙසේ කීර්තිමත් ඉතිහාසයක් තිබුණු පාසලක්. ෙකෙසේ නමුත් 
අධ ාපනෙය් බිඳ වැටීමත් සමඟ 2003 වර්ෂය ෙවනෙකොට එම 
පාසෙල් ළමයි සංඛ ාව 350 දක්වා අඩු වුණා. එම පාසල 
වැෙහන්න ගියා.  ඒ පාසල අවට හිටපු ළමයින් වාද්දුව, 
බණ්ඩාරගම, කළුතර, පානදුර වාෙග් පෙද්ශවල පාසල් ෙසොයා 
ෙගන ගියා. ෙම් ෙව්ලාෙව් තමයි, දක්ෂ විදුහල්පතිවරයකු වන 
රත්නසිරි සිල්වා මැතිතුමා එම පාසලට පැමිණිෙය්. එතුමා 
පුෙරෝගාමි ෙවලා තමයි, ෙම් වැෙහන්න ගිය  පාසල, ළමයින් 
සංඛ ාව 350 දක්වා අඩු වුණු පාසල නැවත නඟා සිටුවා පාසෙල්  
ළමයින් සංඛ ාව 1,300 දක්වා වර්ධනය කෙළේ.  2001-2004 
කාලෙය්දී ෙම් පාසල පුෙරෝගාමි පාසලක් බවට පත් වුණා. ඒ 
කාලෙය් අපටත් පුළුවන්කම ලැබුණා, අපෙග් පතිපාදන -පළාත් 
 සභා සහ පාර්ලිෙම්න්තු- ෙයොදවා පාසලට විශාල ෙභෞතික සම්පත් 
පමාණයක් ලබා ෙදන්න.  

ඊළඟට, එම පාසල 2004 වර්ෂෙය්දී ආදර්ශ පාථමික 
විද ාලයක් බවට පත් වුණා. 2005 වර්ෂෙය්දී එම පාසෙල් උසස ්
ෙපළ කලා සහ වාණිජ  විෂයයන් ඉගැන්වීමට පටන් ගත්තා. ඒ 
නිසා එම පාසෙල් ශිෂ යන්ට ඊට පසුව විශ්වවිද ාලවලට යෑමටත් 
අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ අනුව එම පාසල, කමකමෙයන් ඉදිරියට 
පැමිණි පාසලක් වුණා. නමුත් කිසිදු වග විභාගයකින් ෙතොරව ෙම් 
පාසල ද්විතීයික පාසලක් බවට පත් කළා. ඇත්තටම මම කලින් 
සඳහන් කළා වාෙග් පාසලට රුපියල් ලක්ෂ 700ක විද ාගාරයක් 
ෙදන්නම් කියලා, භාෂාගාරයක් ෙදන්නම් කියලා, swimming pool 
එකක් හදන්නම් කියලා ෙම් පාසලත් ද්විතීයික පාසලක් බවට පත් 
කළා. එහි පාථමික අංශය ඉවත් කළා. එෙසේ ඉවත් කරලා ඒ අවට 

තිබුණු කලපුගම කනිෂ්ඨ විද ාලය, මාවල කනිෂ්ඨ විද ාලය, 
ෙද්ල්දුව කනිෂ්ඨ විද ාලය හා ෙගෝනදුව කනිෂ්ඨ විද ාලය ෙම් 
පාසෙල් ෙපෝෂක පාසල් බවට පත් කළා. හැබැයි, ෙම් තීන්දුව මත 
පිහිටා කටයුතු කරන්න ආණ්ඩුව සමත් වුෙණ් නැහැ. ෙම් 
ධම්මානන්ද විද ාලය ද්විතීයික පාසලක් බවට පත් කරලා 
මාසයක් ෙදකක් යනෙකොට එම පාසෙල් ෙපෝෂක පාසලක් වුණු 
ෙද්ල්දුව කනිෂ්ඨ විද ාලය ඒ පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් 
බලපෑම මත ඉවත් කර ගත්තා. ඒ කාලෙය් හිටපු ව ාපෘති 
ඇමතිවරයා එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන හයිය පාවිච්චි කරලා, 
ධම්මානන්ද විද ාලයට තිබුණු ෙලොකුම ෙපෝෂක පාසල වන 
ෙද්ල්දුව කනිෂ්ඨ විද ාලය එයින් ඉවත් කර ගත්තා. ඒ වාෙග්ම, 
ද්විතීයික පාසලක් බවට පත් කිරීෙමන් පසු  ගත වුණු අවුරුදු හතර 
තුළදී ඇත්තටම ධම්මානන්ද විද ාලෙය් හය වැනි ෙශේණියට 
ළමයින් 35ක්වත් ඇතුළත් ෙවලා නැහැ.  ළමයි 140ක් විතර තමයි 
ඒ අවුරුදු හතරටම ෙම් පාසලට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
නිසා එන්න එන්නම පිරිෙහන තැනකට ෙම් පාසල ඇද වැටුණා.  

ගුරුවරුන්ෙග් හිඟයක් ආවා. ද්විතීයික පාසල් පහසුකම් 
ෙදනවා කිව්වාට, අඩු තරමින් හයවන ෙශේණියට ඇතුළත් වුණු 
ළමයින්ට අවශ  ෙඩස්-පුටුවත් තිබුෙණ් නැහැ. අවුරුදු ෙදකක් 
යනකම් ඔවුන් ඉෙගන ගත්ෙත් පාථමික අංශෙය් ෙඩස්-පුටු පාවිච්චි 
කරලායි. දැන් ගණිතය, ඉංගීසි, සිංහල, බුද්ධාගම සහ ෙදමළ 
වාෙග් විෂයයන්වලට ගුරුවරු නැති, පහසුකම් නැති, යම්තම් 
මහින්ෙදෝදය විද ාගාරයක් විතරක් ලැබුණු, ඒකත් විවෘත 
ෙනොකරපු විද ාලයක් බවට එම පාසල පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා දැන් ෙම් විද ාලෙය් පාථමික අංශය ඉක්මනින් පටන් ගන්න  
කියලා ෙදමව්පියන්ෙග්ත්, ගුරුවරුන්ෙග්ත් ඉල්ලීමක් තිෙබනවා.  

ෙමවැනිම අනතුරක් තිෙබන තවත් විද ාලයක් ගැන මම තව 
උදාහරණයක් කියන්නම්. බදුල්ල දිස්තික්කෙය් මහියංගණ 
අධ ාපන කලාපෙය් ඔරුබැඳිවැව මධ  විද ාලය සම්බන්ධ 
විස්තරයක් තමයි, ෙම් මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්. එම පාසෙල්ත් 
පාථමික අංශය ඉවත් කළා. ඒ පාථමික අංශය ඉවත් කළාට පසු  ඒ 
දරුවන්ට ඊට වඩා කිෙලෝමීටර් දහය-ෙදොළහ එහා තිෙබන 
පාසල්වලට යන්න සිද්ධ වුණා. ෙසේරාණ විද ාලය තිෙබන්ෙන් 
කිෙලෝමීටර් ෙදොළහක් එහායින්. උල්හිටියාව විද ාලය තිෙබන්ෙන් 
කිෙලෝමීටර් දහඅටක් එහායින්. ෙවලන්පැෙල් විද ාලය 
තිෙබන්ෙන් කිෙලෝමීටර් හයක් එහායින්. ෙම් ඔරුබැඳිවැව මධ  
විද ාලෙය්ත් අර කියපු විධියටම මහින්ෙදෝදය විද ාගාරයක් 
විතරක් හදා තිෙබනවා. එම පාසෙල්ත් පාථමික අංශය ඉවත් කළා. 
එතැනින් පසුව ෙම් පාසලටත් සුගතියක් නැහැ.  

ෙම් මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන් එම පාසල අවට සිටින 
ෙදමව්පියන් පිරිසක් ඔවුන්ට වුණු අලකලංචිය ගැන සඳහන් කර 
එවන ලද ලිපියක්. "මෑත කාලෙය් ඇති වූ අධ ාපන 
පතිසංස්කරණවලට අනුගත ෙවමින්, අප පාසල ද්විතීයික පාසලක් 
ෙලස සංවර්ධනය කරනවා යැයි කියමින් පාසල් සංවර්ධන 
සමිතියට විදුහල්පතිතුමා කළ පැහැදිලි කිරීමත්, පුවත් පත් හා 
විද ත් මාධ  හරහා කළ දැනුවත් කිරීමත් නිසා අෙප් පාසල් 
සංවර්ධන සමිතියට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙකොට පාථමිකය 
අවසන් කිරීමට කැමැත්ත පළ කෙළමු. අෙප් පාසල ට මහින්ෙදෝදය 
විද ාගාරයක් ලැබුණු බව සැබැවි. විවෘත කළ බවත් සැබැවි. එය 
අෙප් පාසලට ලැබුණු එකම ෙගොඩනැඟිල්ල යැයි අප විශ්වාස 
කරමු." යනුෙවන් එහි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කර 
තිෙබනවා. මහින්ෙදෝදය විද ාගාරයක් විතරක් දීලා පාථමික අංශය 
ඉවත් කරලා. ඒ නිසා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ පාසල 
ළඟම හිටපු දරුවන්ට කිෙලෝමීටර් ෙදොළහ-පහෙළොව ඈත තිෙබන 
පාසල්වලට යන්න සිදු වුණා; දරුෙවෝ පාසල් ගමන අත හැරියා. 
එයින් ෙපනී යන්ෙන් ඉතාම අවිධිමත් ආකාරයට, අවිද ාත්මක 
ආකාරයට ෙම් සංකල්පය කියාත්මක වුණු බවයි.  
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ඒ නිසා "පාථමිකය යළිත් එකතු කරන්න" කියලා දැන් තැන් 
තැන්වල උද්ෙඝෝෂණ පැන නැඟී තිෙබන බව ඔබතුමාත් දන්නවා 
ඇති. ඔබතුමා සමහර පාසල්වලට  පාථමිකය ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා මා ෙයෝජනා කරන්ෙන් නැවත ෙම් ගැන සලකා බැලිය 
යුතුයි කියලයි.  

පසු ගිය ආණ්ඩුව වරදක් කර තිෙබනවා. නමුත්, ඒ වරද 
ඉදිරියට අරෙගන ගිෙයොත් අෙප් අධ ාපනයයි කඩාකප්පල් 
ෙවන්ෙන්. අෙප් ගෙම් ඉන්න දරුෙවොයි ෙම්ෙකන් පිට මං 
ෙවන්ෙන්. යම් තරමකට ෙහෝ සාර්ථකව ඉදිරියට ආපු අෙප් පාසල් 
පද්ධතිය තමයි ෙම්ෙකන් බිඳ වැටීමට ලක් වන්ෙන්. ඒ නිසා පසු 
ගිය කාලෙය් බලහත්කාරෙයක් ද්විතීයික කරන ලද පාසල් 
පිළිබඳව යළි සලකා බලා, විද ාත්මක පදනම මත පිහිටුවමින් ෙම් 
තීන්දුව යළි සමාෙලෝචනය කරන්නත්, ජනතාවෙග් කැමැත්ත මත 
ද්විතීයික කරන ලද ඒ පාසල්වලට පාථමිකය යළි එකතු කරන්නත් 
කටයුතු කරන්නය කියලා මා  ෙයෝජනා කරනවා.  

ද්විතීයික පාසල් ව ාපෘතිය ෙකොච්චර ඔළ ෙමොට්ටළ  
ආකාරයට කියාත්මක කළාද කියලා මම කියන්නම්. මතුගම 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මධ  මහා විද ාලය කියන්ෙන් 
මෙගත් පාසල. එය ලංකාෙව් පළමුවැනි මධ  මහා විද ාල අතරින් 
එකක්. 

ඒ පාසෙල්ත් ෙම් ව ාපෘතිය කියාත්මක කරගන්න, හිටපු 
අධ ාපන අමාත වරයාට ෙකොච්චර තදියමක් තිබුණාද කියලා මා 
කියන්නම්. ඒ පාසෙල් ෙගොඩනැඟිලි පිහිටා තිෙබන්ෙන් පාර 
ෙදපැත්ෙත්යි, ගරු අමාත තුමනි. එතුමා ගිහින් කිව්වා, 
"මහින්ෙදෝදය විද ාගාරයක් ෙදන්නම්. පාථමික පාසල පාෙරන් 
එක පැත්ෙත්ත්, ද්විතීයික පාසල පාෙරන් අෙනක් පැත්ෙත්ත් වන 
ෙලස පාසල් ෙදක පාර ෙදපැත්තට ෙබදන්න" කියලා. ෙහොඳ 
ෙවලාවට අපි එය කරගත්ෙත් නැහැ. එෙහම කරගත්ෙත් නැති 
නිසා ඒ පාසල ෙබ්රුණා. එෙහම ෙබ්රුණු පාසල් කීපයක් 
තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්, ෙම් රෙට් අධ ාපනයට ආදරය කරන 
උදවිය හැටියට අප ෙම් ෙයෝජනා කරන්ෙන්, තනිකරම පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් කැමැත්ත මත අවිධිමත් ආකාරයට සිදු 
කරන ලද පාසල් ද්විතීයිකරණ කියාවලිය සමාෙලෝචනයට ලක් 
කරමින්, ඒ ජනතාවෙග්, ඒ ගුරුවරුන්ෙග්, ඒ ෙදමවුපියන්ෙග් 
අවශ තාව මත යළිත් ඒ පාසල් පැරැණි තත්ත්වයට පත් කිරීම 
සඳහා වූ තීන්දුවක් ගන්න කියායි. මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරපු 
පාසල් ෙදක වන කළුතර ෙමොෙරොන්තුඩුව ධම්මානන්ද විද ාලය 
සහ මහියංගනය ඔරුබැඳිවැව ද්විතීයික පාසල ෙවත යළි පාථමික 
අංශය ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 

මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 6.30] 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නලින් ද ජයතිස්ස 
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  ඉතාම වටිනා ෙයෝජනාව මා 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් ස්ථිර කරනවා. 2011දී පටන්ගත් ද්විතීයික පාසල් 
-සපිරි පාසල්- ව ාපෘතිය නිසා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ජීවත් වන හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්ත් ෙම් 

සන්තෑසියම, ෙම් වින්නැහියම මීට වඩා ඉතාම පශස්ත 
ආකාරෙයන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. මා ඔබතුමන්ලාෙග් 
අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය්, තංගල්ල ආසනෙය් තංගල්ල කලාප අධ ාපන 
ෙකොට්ඨාසෙය් අඟුනුෙකොළපැලැස්ෙසේ තමයි  ෙම් කියන පාසල 
පිහිටා තිෙබන්ෙන්. එය ඉතාම වීෙරෝදාර මිනිසුන් බිහි කරපු 
පාසලක්. විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරයකු වූ මානව හිතවාදි සත පාල 
වන්නිගම ෙසොයුරා ඉෙගන ගත්ෙත්ත් ෙම් දබරැල්ල මහා 
විද ාලෙය්යි. 2011 වසෙර්දී, සපිරි පාසල් ව ාපෘතිය යටෙත් 
රුපියල් ෙකෝටි 7ක් ෙදන්නම් කියා එවකට පැවැති  ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිය -  පාෙද්ශීය සහ පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ 
දිස්තික්කෙය් ෙද්ශපාලනඥයන් - දබරැල්ල මහා විද ාලය 
සම්බන්ධෙයන් ෙක්තුමතී රාජධානියක් මැව්වා. එම පාසලට 
ගණිතාගාර, විද ාගාර, තාක්ෂණාගාර, නැණසල, හරිතාගාර, 
පිහිනුම් තටාක, කීඩාංගණ, කීඩාගාර ආදි සියලු ෙද්වල් ලබා දීලා, 
ෙභෞතික සහ මානව සම්පත්වලින් පුරවලා ඒ පාසල ෙක්තුමතී 
රාජධානියක් බවට පත් කරන්නම් කිව්වා. එම පාසල ඉතාම 
දීප්තිමත් ශිෂ යන් බිහි කරපු, කලා, වාණිජ, විද ා යන විෂය ධාරා 
තුෙනන්ම ඉහළම පතිඵල ලබා දීපු පාසලක්. අවසානෙය් ෙමොකද 
කෙළේ? ඒ පාසෙල් තිබූ පාථමික අංශෙය් ෙකොටසක් ඒ පාසෙල් 
ඉඳලා කිෙලෝමීටර ෙදකහමාරක් ඈතින් තිෙබන කැන්දකැටිය 
විදුහලට මාරු කළා. ඒ වාෙග්ම දබරැල්ල මහා විද ාලෙය් ඉඳලා 
කිෙලෝමීටර තුනහමාරක් දුරට තිෙබන රත්මල්වල පාසලට 
අෙනක් ෙකොටස ෙයොමු කළා. ෙමන්න ෙම් කියපු විධියට තමයි ඒ 
කටයුත්ත ආරම්භ කෙළේ.   

ඒ වකවානුෙව් හිටපු ෙද්ශපාලනඥයන් කිව්ෙව්,  එහි පාථමික 
අංශය මව් පාසෙලන් ඉවත් කරන්ෙන් ෙපෝෂිත පාසල විධියට 
සියලු ෙද්වල් සම්පූර්ණ කිරීෙමන් පසුව කියලායි.  ඒ විධියට තමයි 
කතා බහ කෙළේ. නමුත් සිද්ධ වුෙණ් එය ෙනොෙවයි. සිද්ධ වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? පාසල විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු අධ ාපන කියාවලියම 
බරපතළ විධියට ළමයින්ට එපා වුණා. අම්මලා තාත්තලා 
පුදුමාකාර අසහනයකට පත් වුණා. සමහර දරුවන්ට 
බයිසිකල්වලින්, එෙහම නැත්නම් පයින් පාසලට යන්න සිදු වුණා. 
ඉතාම දුප්පත්, අමාරු තත්ත්වෙයන් තමයි ඒ අම්මලා තාත්තලා 
ජීවත් වුෙණ්. ඒ නිසා  දරුවන් හරිහමන් විධියට ජීවත් කර වන්න 
ඒ අම්මලා තාත්තලාට පදනමක් තිබුෙණ් නැහැ.  

එවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී තමයි ඒ වකවානුෙව් ෙම් විධිෙය් 
මහා විනාශයක් සිදු කෙළේ. අවසානෙය්දී රුපියල් ෙකෝටි 7න් 
යම්තම් ලැබුෙණ් රුපියල් ලක්ෂ 200යි. ෙම් රුපියල් ලක්ෂ 200න් 
හදලා තිෙබන්ෙන් ගණිතාගාරය, විද ාගාරය, තාක්ෂණාගාරය සහ 
නැණසල ඇතුළු බහුකාර්ය ෙගොඩනැඟිල්ලක් විතරයි. එපමණයි 
හදලා තිෙබන්ෙන්. හරිතාගාර ෙහෝ පිහිනුම් තටාකංගණයක් ෙහෝ 
කීඩාංගණයක් ෙහෝ  කීඩාගාර වැනි කිසිම  ෙදයක් ෙම් දක්වාම ෙම් 
පාසල තුළ ආරම්භ කර  නැහැ.  

මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් පාසලත් එක්කම 
තවත් පාසලක් තිබුණා, තලාව මහ විද ාලය  කියලා. ඒ තලාව 
මහ විද ාලය සහ ෙම් පාසල අතර තිෙබන්ෙන් කිෙලෝමීටර් තුනක 
විතර දුරක්. "අපටත් ද්විතීයික පාසලක් ලබා ෙදන්න" කියලා ෙම් 
අය අරගළයක් කළා. ඒ නිසා ඒ පාසලත් ද්විතීයික පාසලක් කළා. 
තලාව මහ විද ාලයත් ඉතාමත් කීර්තිමත්  පාසලක්. ඒ පාසෙල් 
පාථමික අංශෙය් හිටපු ළමයිනුත් ෙපෝෂිත පාසලක් විධියට තිෙබන 
වීෙරෝධාගම කනිෂ්ඨ විද ාලයට දැම්මා. ෙම් වීෙරෝධාගම කනිෂ්ඨ 
විද ාලෙය් සමාන්තර පන්ති ෙදක බැගින් තිෙබනවා. එක වසර 
පන්ති ෙදකයි; ෙදක වසර පන්ති ෙදකයි; තුන වසර පන්ති ෙදකයි; 
හතර වසර පන්ති ෙදකයි. නමුත් දැන් ඒ ඉස්ෙකෝෙල් පහ වසර 
ආරම්භ කරන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා බරපතළ ගැටලුවකට 
මුහුණ දීලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම දකුණු පළාත් සභාෙව් අධ ාපන අමාත වරයා හමු වුණා. 
මම එතුමාට පැහැදිලිවම කිව්වා, "ෙම් අපරාධය කරන්න එපා. 
අඩුම ගණෙන් ෙභෞතික සහ මානව සම්පත් දීලා පහ වසර පන්ති 
ආරම්භ කරන්න" කියලා. නමුත් අද වන තුරුත් ස්ථිර 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් සකස් කරලා, ෙම් පහ වසර පන්ති ආරම්භ 
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා කිව්වා මට මතකයි, "හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ඉස්ෙකෝලයක් පවත්වාෙගන යන එකම එක ෙපොල් 
අතු මඩුවක්  මට ෙපන්නුෙවොත්,   මම ජනාධිපතිකමින් ඉල්ලා අස් 
ෙවනවා" යි කියලා. නමුත් එෙහම වුෙණ් නැහැ. ෙමන්න ෙම් තලාව 
මහා විද ාලෙය් ෙපෝෂිත පාසල වුණු වීෙරෝධාගම කනිෂ්ඨ 
විද ාලෙය් අද තල් අතුවලින් සහ ෙපොල් අතුවලින්  මඩු ෙදකක් 
හදලා තමයි පහ වසර පන්ති ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න 
ෙම් වාෙග් අපරාධවලට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා හවුල්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සංකල්පය ෙහොඳයි. නමුත් 
ෙම්ක භාවිත කරද්දි තමයි අවුලක් ඇතිෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ද්විතීයික පාසලක් වුණු දබරැල්ල මහ විදුහල තුළ ෙම් 
වනෙකොට බරපතළ ගැටලුවක් මතුෙවලා තිෙබන බව මා 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. අම්මලා, තාත්තලා තමන්ෙග් 
දරුවන්  ෙම් පාසලට යවන්ෙන් නැතිව මීට මාස හතරකට ෙපර 
දැවැන්ත උපවාසයක් ආරම්භ කළා. ෙද්ශපාලනඥයන් 
සම්පූර්ණෙයන් ෙම් කටයුත්ෙතන් මඟ හැරලා, කර ඇරලා 
පැත්තකට ෙවලා හිටියා. නමුත් ඒ දරුවන්ෙග් අම්මලා, තාත්තලා 
දැඩිව තීරණයක් ගත්තා, "දබරැල්ල මහා විද ාලෙය් පළමුවැනි 
වසර ආරම්භ කරන තුරු අෙප් දරුවන් අපි යවන්ෙන්ත් නැහැ, අපි 
උපවාසය නතර කරන්ෙන්ත් නැහැ, මැෙරන තුරු උපවාසය 
කරනවා"යි කියලා. ඒ අම්මලා, තාත්තලාෙග් වීෙරෝදාර කටයුත්ත 
ජයගහණය කළා. නමුත් එයට  විවිධාකාර බලපෑම් ආවා. අද ෙම් 
පාසෙල් පළමුවැනි වසර පන්ති ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම් 
වනෙකොට ළමයින් විසි ෙදෙදෙනක් එහි ඉන්නවා. නමුත් ෙම් 
ළමයින් විසිෙදෙදනාට උගන්වන්න ෙමොන ආකාරයකින්වත් 
ගුරුවෙයක් ෙදන්න සමත් ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අම්මලා, තාත්තලාෙග් බලපෑම් නිසාම ඒ පාසෙල්ම හිටපු 
ගුරුවරියක් ඉතාමත් අමාරුෙවන් පළමුවැනි වසරට දැම්මා. නමුත් 
ඒ ගුරුවරිය පාථමික පුහුණු ගුරුවරියක් ෙනොව, කෘෂිකර්ම පුහුණු 
ගුරුවරියක්. පළාත් අධ ාපන ෙල්කම්තුමාෙගන් විදුහල්පතිතුමාට 
ලියුමක් ආවා, "වහාම කියාත්මක වන පරිදි  ඒ ගුරුවරිය ඉවත් 
කරන්න" කියලා. ඒ ආකාරයට ඒ ගුරුවරිය ඉවත් කරන්න සිදු 
වුණා. ඊට පසුව අම්මලා ෙද ෙදෛනක් තමයි මාස ෙදකක් තිස්ෙසේ 
අර ළමයින් විසිෙදෙදනාටම ඉගැන්වීෙම් කටයුතුවල ෙයදුෙණ්,  
අධ ාපන ඇමතිතුමනි. අම්මලා, තාත්තලාෙග් බලපෑම හා ආපසු 
උපවාසය පටන් ගැනීම නිසා ෙම් වනෙකොට පාසලට ගුරුවරෙයක් 
දාලා තිෙබනවා. දබරැල්ල මහ විදුහෙල් දැනට පටන් ෙගන තිෙබන 
පාථමික ෙකොටස ඒ විධියටම පවත්වාෙගන යාමට සථ්ිරසාර 
තීරණයක් ගන්න කියන කාරණය ෙම් ෙමොෙහොෙත් අධ ාපන 
ඇමතිතුමාට මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා. 

[பி.ப. 6.38] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இரண்டாம்நிைல பாடசாைலக் க த்திட்டத்தில் சிக்கல் 
நிைறந்த பாடசாைலக க்கு ாித தீர் கைளப் 
ெபற் க்ெகா க்கும் வைகயில் ெகளரவ உ ப்பினர்  
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் 

ன்ைவத்தி க்கும் சைப ஒத்திைவப் ேவைளப் 
பிேரரைணயின்மீ  என் ைடய க த் க்கைள ம் 
வழங்குவதற்கு வாய்ப்பளித்த உங்க க்கு த ல் என  
நன்றிையத்  ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்தப் பிேரரைணயில் க த் ைற மாவட்டம் ெதாடர்பாக 
அதிகள  பிேராிக்கப்பட்டேபா ம்கூட, ெபா வாக 
பாடசாைலகளில் நிகழக்கூ ய விடயெமன்ற வைகயில்  
எவ்விதமான  விஞ்ஞான ாீதியான அ ப்பைடயி ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படாமல் பிரேதசத்தின் அரசியல் அதிகாாிகளின் 
வி ப்  ெவ ப் களின் அ ப்பைடயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற நடவ க்ைககள் குறித்  இவர  
பிேரரைணயிேல மிக க்கிய கவனத்ைத ஈர்த்தி க்கிறார். 
அந்த வைகயிேல, நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற 

வெர யா மாவட்டத்தில் இத்தைகய அரசியல் தைலயீ கள் 
காரணமாக நிகழ்கின்ற அசமந்த நிைலைமகைள இந்தச் 
சைபயில் எ த் க்கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  

மத்திய மாகாணத்திேல மாத்தைள, கண் , வெர யா 
ஆகிய ன்  மாவட்டங்கள் அடங்குகின்றன. வெர யா 
மாவட்டத்திேலேய அதிகளவான தமிழ் மக்கள் வாழ்கிறார்கள். 
அதற்கு அ த்த நிைலயிேலேய கண்  மற் ம் மாத்தைள 
மாவட்டங்களில்  வாழ்கிறார்கள்.  ரதி ஷ்டவசமாக கண் , 
மாத்தைள  ஆகிய இரண்  மாவட்டங்களி ம் இவ்விரண்  
ேதசியப் பாடசாைலகள் காணப்ப கின்ற ேபாதி ம்கூட, 

வெர யா மாவட்டத்தில் ஒ  பாடசாைலேய ம் ேதசிய 
பாடசாைலயாக இல்ைல. ஆனால், அங்குதான் 
அதிகளவிலான தமிழ் மாணவர்கள் கல்வி கற்கிறார்கள். அங்கு 
தமிழ் ெமாழி லமான ஒ  ேதசியப் பாடசாைலேய ம் 
இல்ைல. இ க்கின்ற பாடசாைலகள்கூட மாகாண 
சைபக க்குக் கீழ் வ கின்ற  பாடசாைலகளாகும். அந்த 
அ ப்பைடயில் மத்திய மாகாணத்தில் தமிழ் ெமாழி ல  
கல்விக்குப் ெபா ப்பாகத்  தமிழர் ஒ வர் கல்வி அைமச்சராக 
உத்திேயாக ர்வமாக நியமிக்கப்படாத நிைலயில், அங்கு 
விவசாய அைமச்சராக நியமிக்கப்பட் க்கின்ற ஒ வர், கல்வி 
என்ற ைறைய ம் தன்வசப்ப த்திக்ெகாண்  
அங்கி க்கின்ற பாடசாைல அதிபர்கள், கல்வி அதிகாாிகைள 
அரசியல்மயப்ப த்தி இயக்கிவ கின்ற ஒ  நிைலைம 

வெர யா மாவட்டத்திேல நில கின்ற . குறிப்பாக மத்திய 
மாகாணத்தில் இந்த நிைல இ ந்தா ம் வெர யா 
மாவட்டத்தில் அ  அதிகளவாக இ ப்பைத இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் சுட் க்காட்டக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன்.  

அண்ைமயிேல ஹற்றன் வலயக் கல்வி அதிகாாியின் 
தைலைமயிேல அதிபர்கைள அைழத்த இந்த குறிப்பிட்ட 
அைமச்சர், இன் ம் அவ ைடய கட்சி சார்ந்த மாகாண சைப 
உ ப்பினர்கைள ம் அைழத்  அந்த அதிபர்க க்கு அரசியல் 
சார்ந்த அறி த்தல்கைளக் ெகா த் , அவர்கள  நாளாந்த 
நிர்வாகத்திேல அரசியல் சார்ந்த ெசயற்பா களில் 
ஈ ப வதற்கான வற் த்தல்கைளக் ெசய்தி க்கிறார் என்ற 

ைறப்பா  எங்க க்குக் கிைடத்தி க்கின்ற . இ  கல்வி 
அைமச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வரப் 
படேவண் ய மிக க்கியமான விடயங்களில் ஒன்றாகும்.  
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[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා] 
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கடந்த வாரம் பாடசாைல அதிபர்கைளத் 
ெதாி ெசய்வதற்கான ைறயான ஒ  ெசயற்றிட்டத்ைத கல்வி 
அைமச்சு ேமற்ெகாண்ட . அதற்காக நான் அைமச்சர் 
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்க கடைமப்பட் க்கிேறன். இேத 
சந்தர்ப்பத்தில் இன் ெமா  விடயத்ைத ம் நான் கல்வி 
அைமச்சாின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வர எண் கின்ேறன். 
இதற்கு ன்னர் இவ்வாறான ஒ  ைறயான நைட ைற 
பின்பற்றப்படாமல் அரசியல் ாீதியாகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
பாடசாைல அதிபர்கள் மைலயகத்திேல பல்ேவ  
பாடசாைலகளில் இ க்கின்றார்கள். ைறயாகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட்  அதிபர் நியமனங்கைள நீங்கள் வழங்கினா ம், 
ஏற்ெகனேவ தகுதியற்ற நிைலயிேல பாடசாைலகளில் 
அதிபர்களாக நியமிக்கப்பட் ப்பவர்கைள அைடயாளம் 
கண் , ைறயாகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட அதிபர்கைள அங்கு 
மீள்நியமனம் ெசய்யேவண் ய ெபா ப் ம் கடப்பா ம் கல்வி 
அைமச்சுக்கு இ க்கின்றெதன்  நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, 
மத்திய அரசாங்கத்தினால் எ க்கப்ப கின்ற கைள 
எவ்வா  மாகாண மட்டத்தில் நைட ைறப்ப த் வெதன்ப  
ெதாடர்பாக கல்வி அைமச்சு கவனத்திெல க்க ேவண் ம்.  

குறிப்பாக, சில பாடசாைலகளில் அபிவி த்தி 
நடவ க்ைகக க்காக மாணவர்கைளச் சம்பந்தப்ப த் 
தியி க்கிறார்கள். பாடசாைலகளில் அபிவி த்தி 
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்குப் பணம் வசூ க்குமா  
மாணவர்கள் வற் த்தப்ப கின்றார்கள். அத்தைகய 
திட்டத்ைத ன்ென ப்பதற்கு வகுப்  மட்டத்தில் மாணவர்கள் 
ஊக்குவிக்கப்ப கிறார்கள். இப்ப யாக ெகாட்டகைல தமிழ் 
மகா வித்தியாலயத்தில் பாடசாைல மாணவர்க க்கு பத்  
இலட்சம் பாய் ெப மதியான ேவைலத்திட்டம் 
வழங்கப்பட் க்கின்ற . இந்த பத்  இலட்சம் பாய் நிதிைய 
மாணவர்கள் எவ்வா  திரட் க்ெகாள்வ ? இ  ெதாடர்பாக 
நாங்கள் வெர யா பிரேதச இைணப் க் கு க் கூட்டத்திேல 
கல்வி அதிகாாிகள், அதிபர்கள் ன்னிைலயில் 
கலந்தாேலாசித்தேபாதி ம் இதற்கு ைறயான தீர்  
கிைடக்கவில்ைல. இதற்கான பின்னணி என்னெவன்றால், 
ஏற்ெகனேவ இங்ேக ஓர் உைரயிேல குறிப்பிடப்பட்ட ேபால 
அந்தப் பாடசாைலக்கு அ காைமயில் உள்ள பாைதயில் 
அேநக விபத் க்கள் நடப்பதன் காரணமாக அங்கு ஒ  
ேமம்பாலத்ைத அைமப்பதற்கான ேகாாிக்ைக 
மக்களிடத்தி ந்  ன்ைவக்கப்பட் ந்த நிைலயில் மத்திய 
அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற அைமச்சர் ஒ வர் அதிேல 
தைலயிட்  அத்தைகயெதா  ேமம்பாலத்ைத அைமப்பதற்கு 

யற்சித்தேவைளயில், அதைனத் த க்கும் வைகயில் ஒ  gate 
இைன அைமப்பதற்காக அத்தைகய நிதிையச் ேசகாிக்க 
ேவண் ய ஒ  நிைலப்பாட் க்கு அந்த மாணவர்கள் 
தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். இத்தைகய அரசியல் தைலயீ கள் 
அங்ேக காணப்ப கின்றன. அேதேநரம், குறித்த 
பாடசாைலயின் ெப ேப கைளப் பார்த்தால், கடந்த 
க.ெபா.த. சாதாரணப் பாீட்ைசையவிட அ த்த ைற அங்கு 
குைறவான ெப ேப கேள காணப்ப கின்ற . அத்தைகய 
அதிபர்கள் கல்வி அபிவி த்தியில் அக்கைற காட் வைத 
வி த் , இத்தைகய அபிவி த்தி நடவ க்ைககளில் அக்கைற 
காட் ம் வைகயிலான அரசியல் தைலயீ கள் நி த்தப்பட 
ேவண் ெமன்பைத இந்தச் சந்தா்ப்பத்தில் ேவண் க்ெகாண் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු විජයපාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කාලයක් තිෙබනවා. 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාමත් පුළුල් සංවාදයක 

ෙයෙදන්න ඕනෑ වුණත් විනාඩි 4ක් තුළ නැඟිටලා වාඩිෙවන්න 
විතරයි අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. කථාව ෙවලාවට නවත්වන්න ඕනෑ. 
 
[අ.භා. 6.43] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් අමාත තුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් 

සිටින නිසා මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, ෙම් රෙට් 
ජාතික පාසල් 352ක්, අෙනකුත් පාසල් 9,792ක් වශෙයන් පාසල්  
10,144ක් තිෙබනවාය කියා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය රජය 
මහින්ෙදෝදය විද ාගාර සංකල්පය ඇති කරන්න ෙම් රෙට් පාසල් 
දහසක් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. මෙග් ආසනෙය්ත් පාසල් 2ක් 
තිෙබනවා. මම ඒ පිළිබඳව ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්. පසු ගිය 
රජය ෙපෝෂිත පාසල් හැටියට පාසල් 4ක්, 5ක් නම් කරලා ඒවායින් 
එක පාසලක් විතරක් සංවර්ධනය කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි 
අරෙගන ගිෙය්.  

ගරු අමාත තුමා දන්නවා, ඒ පාසල් අයාෙල් යන පාසල් බවට 
පත්ෙවලා තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම ආචාර්ය රිචර්ඩ් පතිරණ 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනය තුළ කැපවීෙමන් කටයුතු 
කළ අමාත වරෙයක්. මමත් එතුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම්වරයා හැටියට කටයුතු කළා. ෙම් ද්විතීයික හා පාථමික 
පාසල් කමය එදාත් ආවා. හිටපු ගරු අමාත තුමා එදා කිව්වා, "ෙම් 
කමය කියාත්මක කරනවා නම් ලංකාෙව් හැම තැනකටම එක 
වෙග් කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ" කියලා. රාජකීය විද ාලය, 
විශාකා විද ාලය, සිරිමාෙවෝ විද ාලය හා ගාල්ල මහින්ද, 
රිච්මන්ඩ්, සංඝමිත්තා, සවුත්ලන්ඩ් කියන හැම පාසලකම 
කියාත්මක ෙවන්නට ඕනෑ කියලා කිව්වා. නමුත් ඒ අය ෙබොෙහෝ 
විට ෙතෝරා ගත්ෙත් ගම්බද පාසල් පමණයි.  

අපි දන්නවා, ඒ පාසල් දියුණු කරන්න ඕනෑ. නමුත් ද්විතීයික 
හා පාථමික පාසල්වල වර්ගීකරණයක් කෙළේ ෙකොෙහොමද? රෙට් 
ඉහළම තත්ත්වෙය් තිෙබන පාසල් ඒ විධියට කැඩුෙව් නැහැ. 
ආදිශිෂ  සංගම් වෙග් ඒවා විෙරෝධතා දැක්වූවා, සමහර මැති 
ඇමතිවරු විරුද්ධ වුණා, "අෙප් ළමයි යන්ෙන් ඒ ඉස්ෙකෝලවලට. 
ඒ නිසා ඒවා කඩන්න ෙදන්න බැහැ" කියලා ඒ අය කිව්වා. හැබැයි, 
අහිංසක දුප්පත් දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් යම් යම් වැඩ 
පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරලා හදපු පාසල්, ඒ අය පාසල් දහෙසේ 
වැඩසටහනට ඇතුළත් කළා. නමුත් අවසානෙය් ෙමොකක්ද වුෙණ්? 
අද මම ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් කියනවා, "ෙම් වැරැද්ද නිවැරදි 
කරන්න ෙවන්ෙන් ගරු අකිල විරාජ් ඇමතිතුමාට" කියා. ෙමොකද, 
ෙපෝෂිත පාසල්වලට කිසිම ෙදයක් නැහැ; පහසුකම් නැහැ, 
ෙගොඩනැඟිලි නැහැ; ඒ එක්කම ඒ පාසල් අලංකාර විධියට 
නිර්මාණය කරන්න විධියක් නැහැ; පාසෙල් පන්ති කාමරය ෙහොඳ 
නැහැ. නමුත් පාසල් කිහිපයක් පමණක් ෙතෝරාෙගන ද්විතීයික 
පාසල් කමය ඇති කරන්න කටයුතු කළා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද ෙවන ෙකොට සමහර පාසල්වලට ෙම් 
සඳහා අවශ  පහසුකම් දුන්නාට එක ෙශේණියක් සඳහා එක 
පන්තියයි තිෙබන්ෙන්. ෛජව තාක්ෂණ විද ාගාරයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හැබැයි, සමහර පාසල්වලට පන්ති කාමර එකයි තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් ෙදවැනි පන්ති කාමරය හදාගන්න විධියක් නැහැ. ෙමවර ඒ 
පාසල්වල පන්ති කාමර ෙදකක් හදන්න ඉල්ලුම ආවා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී සමහර විදුහල්පතිවරු ෙලොකු අකරතැබ්බයකට මුහුණ 
දුන්නා. ෙම් පිළිබඳව අහිංසක දරුවන්ට බලාෙපොෙරොත්තු දීලා, ඒ 
බලාෙපොෙරොත්තු තුළින් ඉදිරියට යන්න තිබුණු අවස්ථා 
සම්පූර්ණෙයන් මරලා දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ගරු 
අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකර ෙම් වෙග් 
ද්විතීයික පාසල්වල වැඩිවන ශිෂ  සංඛ ාව ෙවනුෙවන් තව පන්ති 
කාමරයක් හදාගන්න අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. සමහර 
විදුහල්පතිවරු ෙදන්ෙන් නැහැ. 

බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා මට ෙම් ෙවලාෙව් කිව්වා, "ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අපට ඒ කාලෙය් වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා" කියලා. 
නමුත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ දුරදක්නා විධියට අරෙගන ගිෙය් නැහැ. ඒ 
නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමය කියාත්මක කිරීම සඳහා 
ෙඩස්ක් එක, පුටුව, බංකුව නැහැ. ඒ නිසා අද ඇමතිතුමාට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා, ඒ පාසල් ටික ෙපෝෂණය කරන්න. පළාත් සභා 
වැදගැම්මකට නැති සමහර ෙද්වල් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරද්දී සත 
පහක ෙදයක් කරපු නැති පාසල් තිෙබනවා. ඒ නිසා එම පාසල් දැඩි 
අසීරුතාවලට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කමය ෙහොඳයි. ෙම් කමය 
ඉදිරියට කියාත්මක කරන්න අවශ යි. පළමුවැනි පන්තියට ළමයි 
දැමීෙම්දී ඒ ළමයි සංඛ ාව පිළිබඳව සලකන ෙකොට ඒ ළමයින්ට 
අවුරුදු 5කින් ෙහෝ ෙහොඳ පාසලකට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් 
ලැෙබනවා. නමුත් අපි ෙම්ක දිහා යථාර්ථවාදීව බලන්නට ඕනෑ. 
ෙම්ක ඉතාමත්ම ෙහොඳින් කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. 

අධ ාපනය කියලා කියන්ෙන් දවසින් ෙදෙකන් ෙගොඩනඟන්න 
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, එදා සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. 
කන්නන්ගර මැතිතුමා හදපු කමය ෙම් රෙට් සදා අනුස්මරණය 
ෙවනවාය කියලා. ඒක සදාකාලිකයි. එතුමා මම ඉෙගන ගත් 
රිච්මන්ඩ් විද ාලෙය් ආදි ශිෂ ෙයක්. අධ ාපනය පිළිබඳව 
පතිපත්ති හදනෙකොට අවුරුදු පෙහන් පහට, දහෙයන් දහයට, 
විස්ෙසන් විස්සට ෙනොෙවයි, අවුරුදු 50ක්වත් ඒවා කියාත්මක 
ෙවන්නට ඕනෑ. එෙහම වුණා නම් අද පාසල්වල කටයුතු ෙහොඳින් 
සිදු ෙවනවා. 

ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමාත් අද ෙම් කථා අහන්න, 
අධ ාපනය ගැන අහන්න සිර මැදිරිෙය් සිට ආරක්ෂාව ඇතුව ෙම් 
ගරු සභාවට ඇවිත්  තිබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. ෙමොන 
පශ්න තිබුණත් එතුමන්ලාෙග් අවශ තාව ෙවනුෙවන්, එතුමන්ලා 
ෙවනුෙවන්, ඔවුන් සිරගත ෙවලා සිටියත් අෙප් රජය ෙකොෙහොම 
ෙහෝ ඒ අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා. ඒත්, ෙම් වෙග් වැදගත් 
අවස්ථාවක කථා කරනවාද කියායි මම එතුමාෙගන් ඇහුෙව්. 

ගරු අධ ාපන අමාත තුමනි, ඔබතුමාට අද ෙලොකු 
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙලොකු 
අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. කරුණාකර ෙම් පාසල්වල තත්ත්වයන් 
පිළිබඳව නැවත සමීක්ෂණයක් කරන්න. 

ඒ සමීක්ෂණය තුළින් යථාර්ථවාදීව ෙම්කට මුහුණ ෙදන්න අපි 
ලැහැස්ති ෙවන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර 
තැන්වල තාක්ෂණික විද ාගාර දැම්මාට ඒවාෙය් උගන්වන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් වෘත්තීය පුහුණු අමාත ාංශෙයන් ෙගන්වූ 
උපෙද්ශකයන්ටයි. උපෙද්ශකයන් දිහා බලන ෙකොට,  අෙපොස 
(සාමාන  ෙපළ) විභාගෙයන් සම්මාන තුනක් සහිතව වැඩ හය 
සමත් වුණු සමහර උපෙද්ශකෙයෝත් උසස්ෙපළ ලියන්න ඉන්නවා. 
එෙහම උපෙද්ශකෙයෝත් ඉන්නවා. මම ෙම් රජයට, වෘත්තීය 
පුහුණු අමාත ාංශය භාර ඇමතිවරුන්ට ඒක කියන්ෙන් නැහැ. 

නමුත් උපෙද්ශකයන් බඳවා ගත් කමය ඒකයි. ෙම් බඳවා ගත් 
instructorsලා  O/Level  විභාගය යන්තම් සමත් වුණු අය. ෙම් 
අය ෙකොෙහොමද ෙම් පාසල්වලට ගිහිල්ලා තාක්ෂණික විද ාඥයන් 
බිහි කරන්න අවශ  පහසුකම් ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබතුමා නැවත 
ෙම් පිළිබඳව සමාෙලෝචනයක් කරන්න. කරුණාකර පාථමික 
පාසල් ටිකට උදවු කරන්න. එතෙකොට තමයි ෙම් කටයුත්ත 
සාර්ථක වන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 6.49] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා ද්විතීයික පාසල් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

පාසල් පතිව හගත කිරීෙම් සංකල්පය යටෙත් ආරම්භ වුණු, 
පාථමික, ද්විතීයික සහ තෘතීයික පාසල් කමය ෙලෝකෙය් 
අෙනකුත් රටවල සාර්ථකව කියාත්මක වන කමෙව්දයක්. එක් 
පාසලක  1 - 13 වසර දක්වා  පන්ති පැවැත්ෙවන ෙකොට එතැනට 
ඇති වන පීඩනය, ජනාකීර්ණවීම විසුරුවා හරින්නට ගත් 
කමෙව්දයක් විධියට අද ෙලෝකෙය් සාර්ථකව ෙමය කියාත්මක 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ පාථමික,  ද්විතීයික සහ තෘතීයික අංශවලට 
ආෙව්නික වුණු, සුදුසුකම් ලැබූ පාසල් තිෙබනවා.  

ඒ කමය යටෙත් සාර්ථක වුණත් පසු ගිය කාලෙය් ෙමය 
කියාත්මක කිරීෙම්දී බරපතළ ගැටලු ඇති වුණා. සමහර ෙවලාවට 
අදාළ පාසල්වල ෙපෝෂක කලාපය තීරණය ක ෙළේ අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් බලධාරින් ෙනොෙවයි, පාෙද්ශීය මට්ටමින්, 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා එෙහම නැත්නම් පළාත් සභා 
මන්තීවරයා, එෙහම නැත්නම් ආසන සංවිධායකවරයා. එදා 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාලන සමෙය් ෙමවැනි උදවිය 
තමයි ඒ සඳහා ෙතෝරා ගත්ෙත්. එෙහම ෙතෝරා ගත්තාම බරපතළ 
ගැටලු ඇති වුණා. සමහර පාසල්වල ෙපෝෂක කලාපය දිගින් වැඩි 
වුණා. පළලින් අඩු වුණා. මධ ගත වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා බරපතළ 
ගැටලු ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒවාට පහසුකම් දුන්නා.  

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මම දන්නා එක පාසලක් තිෙබනවා. 
ඒ පාසෙල් ඉන්ෙන් ළමයින් තිස් ගණනයි. ඒ පාසලට මහින්ෙදෝදය 
විද ාගාරයක් දී තිෙබනවා. ළමයි 33යි ඉන්ෙන්. ඒ විධියට උඩ බිම 
බලන්ෙන් නැතිව ෙකොන්තාත් එක ෙදන්න ඕනෑ නිසා; පිහිනුම් 
තටාකය හදන ෙකොන්තාත් එක ෙදන්න ඕනෑ නිසා; පන්ති කාමර 
හදන ෙකොන්තාත් එක ෙදන්න ඕනෑ නිසා ඒ විධියට කටයුතු කළා. 
අන්තිමට මහා විනාශයක් විතරයි වුෙණ්. මුදල් අපෙත් යාම විතරයි 
වුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් ගැටලුව ඇති වුණා. ෙම්ක සංකල්පමය 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. කියාත්මක කිරීෙම්දී පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලනඥයන් අතගැසීම  තුළ වුණු සිද්ධියක්.  

ඔය වාෙග්ම තමයි පාෙද්ශීය සභා සීමා නිර්ණය කිරීම. 
අනුරාධපුර නගර සභාව යටෙත් එක ෙකොට්ඨාසයක් නම් කර 
තිෙබනවා. ඒෙක් සීමාව තමයි ෙකොළ පාට තාප්පය. අසවල් පාෙර් 
ෙකොළ පාට තාප්පය තමයි එක සීමාවක් වන්ෙන්. බැරි ෙවලාවත් 
ඒ තාප්පෙය් නිල් පාට ගෑෙවොත් සීමා නිර්ණය ෙවනස් ෙවනවා. 
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[ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා] 
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ෙමන්න ෙම් වාෙග් තමයි පසු ගිය කාලෙය් කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා 
ෙම්ක සංකල්පමය පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ෙතෝරා ගැනීෙම්දී ඇති 
වුණු ෙලොකු පශ්නයක්. අනවශ  ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම් නිසා 
තමයි ෙම්ක වුෙණ්. ඒ නිසා දැන් ඒක නිවැරදි කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ යහපාලන ආණ්ඩුව ෙම් රට 
පාලනය කළාට පළාත් සභා ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් යහපාලන 
ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් ෙනොවන බව. ඒ නිසා ගැටලු තිෙබනවා. පළාත් 
සභා එක්ක කථා කරලා ෙම් ගැටලු විසඳා ගන්න අපි උත්සාහ 
කළාට ඒවා විසඳා ගැනීෙම්දී ගැටලු මතු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමහිදී 
සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ, පතිව හගත කිරීෙම්දී නැවතත් ෙපෝෂක 
පෙද්ශ ගැන සලකා බලා; ස්ථානගත කිරීෙම්දී නිවැරදිව ස්ථානගත 
කරලා අදාළ ෙපෝෂක කලාපයට ඇති පහසුකම් ඒ වාෙග්ම ෙතෝරා 
ෙගන තිෙබන පාසල් වැරදි ද නිවැරදි ද කියන එක ෙසොයා බලා; ඒ 
පාසල්වලට අවශ  ගුරුවරු ෙයොමු කරන්න කටයුතු කිරීමයි.  

පසු ගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු පත් 
කළා. යහපාලන ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ තමයි  interview 
කරලා විදුහල්පතිවරුන්ට පත්වීම් දුන්ෙන්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් 
තමයි තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙද්ශපාලනය අනවශ  විධියට 
අධ ාපනයට ඇතුළත් වුණාම ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති ෙවනවා. අද 
උතුරු මැද පළාෙත්ත් ෙම් පශ්නය බරපතළ විධියට තිෙබනවා. ෙම් 
වන විට පාසල් 68ක් වැසී ගිහින් තිෙබනවා. වැසී යාමට අරඅඳින 
පාසල් කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකොටම අද අධ ාපන 
ඇමතිවරයාට කර ගහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් 
තත්ත්වය ඇත්තටම සංකල්පමය පශ්නයක් ෙනොව, පසු ගිය 
කාලෙය් අනවශ  ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් නිසා සිද්ධ වුණු ෙදයක් 
බව පකාශ කරමින් මම නිහඩ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, අධ ාපන අමාත  ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 6.53] 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස 

මන්තීතුමා විසින් ෙගෙනන ලද  සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට 
අදාළව එතුමා කියන එක සම්පූර්ණෙයන් ඇත්ත.   

එතුමා කිව්ව විධියට ද්විතීයික පාසල් සහ ෙපෝෂිත පාසල් 
ෙතෝරා ගැනීම වැරැදි නිර්ණායක මතයි කර තිෙබන්ෙන්.                   
ඇත්ත වශෙයන්ම අමාත ාංශෙයන් නිර්ණායක මත කළත් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මැදිහත් වීම නිසා ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙවනස් 
ෙවලා තිෙබනවා. 2011 වසෙර්දී කියාත්මක කරන ලද ෙම් පාසල් 
ෙතෝරා ගැනීම සඳහා වූ අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් 
චකෙල්ඛය අනුව පාසල් දහසක් හා ඊට අනුබද්ධ ෙපෝෂිත පාසල්, 
පාථමික පාසල් 5,000ක් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා. ඒ පාසල් ෙතෝරා 
ගැනීෙම්දී නිර්ණායක තිබුණත්, උපෙදස් ලබා දී තිබුණත්, ඒ 
ෙතෝරා ගත් පාසල් පිළිබඳ ගැටලු මතු වී තිෙබනවා. ඒ අනුව 
නිශ්චිත ෙපෝෂිත පෙද්ශ හඳුනා ෙගන පාසල් ෙතෝරා  ෙනොගැනීම, 
ශිෂ  ගලනය සිදු වන ආකාරය විමසුමට ලක් ෙනොකිරීම, ෙතෝරා 

ගත් පාසල් ඉදිරිෙය්දී සංවර්ධනය කළ හැකි පෙව්ශයක් සහිත 
පාසලක් ෙනොවීම, -ඒ කියන්ෙන්, භූමිෙය් ඉඩකඩ ඇතුළු යටිතල 
පහසුකම් ජාතික පතිමානයන් වූ ජාතික පාසල් සඳහා දරුවකුට යා 
හැකි දුර වූ කිෙලෝමීටර් 3ක සීමාව හා ද්විතීයික පාසලක් සඳහා 
දරුවකුට යා හැකි දුර වූ කිෙලෝමීටර් 6ක අනුමත දුර සීමාව සලකා 
ෙනොතිබීම- වැනි ගැටලු තමයි මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉහත 
කරුණු අනුව සුදුසු පෙද්ශවලට අවශ  පාසල් ෙනොමැති වීම නිසා 
පාසල් යා යුතු දරුවන් පද්ධතිෙයන් ගිලිහී යෑෙම් පවණතාවක් 
ඇති වී තිෙබන බව අපි නිරීක්ෂණය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 12වන 
දා මා ෙමම අමාත ාංශෙය් වැඩ භාර ගත්තාට පස්ෙසේ, 
2015.03.02වන දින නිලධාරින් කැඳවා තීරණයක් ගත්තා, ෙමම 
පාසල්වල අඩු පාඩු හදා පතිව හගත කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒ 
අනුව අධ ාපන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් උපෙදස් මත 
පතිව හගත කිරීෙම් වැඩසටහන දියත් කරලා, එමඟින් පාසල් 
211ක ව හයන් ෙවනස් කරමින්, නව ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙකොට, 
ඇති වී තිබුණු ගැටලු විසඳීමට කටයුතු කළ බව මම විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. පාසල් 211ක ව හයන් ෙවනස් කර 
තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම පාසල් 300කට වැඩි පමාණයක් වැසී 
ෙගන යන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාසල් සංවර්ධන 
වැඩසටහෙන් ව හය ෙවනස් කිරීමට ලක් කරනු ලැබූ ද්විතීයික 
පාසල් සංඛ ාව පළාත් අනුව ෙමෙසේයි. බස්නාහිර පළාෙත් පාසල් 
42ක්, මධ ම පළාෙත් පාසල් 19ක්, දකුණු පළාෙත් පාසල් 17ක්, 
උතුරු පළාෙත් පාසල් 10ක්, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් පාසල් 12ක්, 
වයඹ පළාෙත් පාසල් 36ක්, උතුරු මැද පළාෙත් පාසල් 16ක්, ඌව 
පළාෙත් පාසල් 43ක්, සබරගමුව පළාෙත් පාසල් 16ක් වශෙයන් 
තමයි ඒ පාසල් 211 හැදුෙණ්. ඒ පාසල් ෙවනස් කෙළේ ඒවාෙය් 
තිබුණු පැරණි වැරැදි හදලායි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ 
අනුව ගැටලුසහගත ස්වභාවෙයන් අත් මිදීමට අවශ  පෙව්ශයන් 
ෙමම වැඩසටහන සඳහා එක් කරමින් එය කාර්යක්ෂමව හා 
ඵලදායීව කියාත්මක කිරීමට අපි මැදිහත් වුණා. ඉදිරියටත් ෙමම 
පාසල් තුළ ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් මතු වනවා නම්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් විෙරෝධයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නම් කරුණාකර 
අපට ඉදිරිපත් කරන්න. පළාත් පාසල් සඳහා පළාත් ව හ කමිටුව 
මඟිනුත්, ජාතික පාසල් සඳහා අමාත ාංශෙය් ව හ කමිටුව 
මඟිනුත් සාධාරණව ඒ ගැටලු නිරාකරණය කරන්න චකෙල්ඛ 
මඟින් අපි උපෙදස් දීලා තිෙබනවා.  

අෙප් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා සඳහන් කළ 
ෙමොෙරොන්තුඩුව මහා විද ාලය ගැන මා ෙසොයා බැලුවා. පළාත් 
සභා මන්තීවරයකුෙග් මැදිහත් වීම තුළ තමයි එෙහම කරලා 
තිෙබන්ෙන්. අමාත ාංශය කරපු විධියට කළා නම් එෙහම වන්ෙන් 
නැහැ. ද්විතීයික අංශෙය් ශිෂ  ගලනය අඩු වීමට ෙහේතු වුෙණ් ෙම් 
පළාත් සභා මන්තීතුමාෙග් මැදිහත් වීමයි. පළාත් සභා 
මන්තීවරුන්ෙග් මැදිහත් වීම සිද්ධ වන්ෙන් එතැන විතරක් 
ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් 
මැදිහත් වීම මත තමයි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් වැරැදි ආකාරයට සිද්ධ 
වන්ෙන්. අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, හැම ක්ෙෂේතයම 
එෙහම තමයි. නිර්ණායක මත, norms මත ෙනොකළ නිසා තමයි 
ෙමවැනි ගැටලු උද්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි දැන් 
පතිව හ කමිටුව මඟින් පතිව හගත කරන්ෙන්.  

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන පාසල 
ගැනත් අපට දැනුම් ෙදන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් කරන්න අවශ  
ව හය හදලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම පශ්නයක් 
නැහැ. එය කරන්න පුළුවන්. අෙප් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති 
මන්තීතුමා කියන පාසල - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
දඹරැල්ල පාසල. 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දඹරැල්ල පාසල පළාත් පාසලක් ෙන්ද? ඒ සම්බන්ධෙයන් 

ඔබතුමා පළාත් ව හ කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතා ඉක්මනින් 
කර ගන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒ කරුණු ෙසොයා බලා, 
නිර්ණායක මත ෙනොවන්ෙන් නම් කරනවා.  

ඇත්ත වශෙයන් පාසල් 300කට වැඩි පමාණයක් වැසී ෙගන 
යන තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ නිසා ෙබො ෙහෝ ෙද්වල් ගැන 
ෙනොබැලීම තමයි මීට ෙහේතුව. ඒ නිසා තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, දැන් ෙමවර "ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල" ව පෘතිය 
කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම් ව ාපෘතිෙයන් පාසල් 7,000ක් ෙතෝරා 
ෙගන තිෙබනවා.  

එදා අෙප් ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා එතැන සිටිෙය් 
නැහැ. ඒ ඔබතුමාෙග් ආසනය.  අපි බලා ෙගන සිටියා, ඔබතුමාත් 
එයි කියලා.  සම්පූර්ණ නිර්ණායක මත පාසල් 7,000ක් ෙතෝරා 
ෙගන, ෙකොටින්ම කියනවා නම්, කලාප අධ ාපන කාර්යාලෙය් 
ඉන්න සහකාර සැලසුම් අධ ක්ෂවරයාෙග් නිර්ෙද්ශ ලබා ගත්තා, 
කලාප අධ ක්ෂෙග් නිර්ෙද්ශ ලබා ගත්තා, පළාත් අධ ක්ෂෙග් 
නිර්ෙද්ශ ලබාගත්තා. අන්තිමට අමාත ාංශයට ෙගන්වා එතැනින් 
නතර වුෙණ් නැහැ. පළාත් සභාෙව් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් මැදිහත් 
වීම නිසා එතැනත් පශ්න ඇති වුණා.  

ඊට පස්ෙසේ අපි මන්තීවරු 225ටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙගොඩනැඟිල්ලට ආරාධනා කර, පළාත් අධ ක්ෂවරු, කලාප 
අධ ක්ෂවරු ඔක්ෙකොම ෙගන්වා,  අර පාසල් ෙල්ඛන ටිකත් 
අරෙගන ඇවිත් තවත්  වැරදි තිෙබනවා ද කියා  ෙසොයා බැලුවා. 
එතැනදීත් අපි සමහර සංෙශෝධන කළා. එෙහමයි ඒ කටයුතු කෙළේ. 
ෙමොකද, එෙහම නැත්නම් ෙම්ක සාර්ථක ෙවන්ෙන් නැහැ කියා අපි 
දන්නවා. ඊට පස්ෙසේ කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කරලා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකින් පාසල් ෙදකක් ජනපිය පාසල් වශෙයන් 
සම්පූර්ණෙයන් දියණු කරන්නත්-ඒවා ෙහොඳම තත්ත්වයට 
ෙගෙනන්න- කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙනක් ඒවාත් ජනපිය 
පාසල් තමයි. ඒවාට පහසුකම් සියල්ල   සපයන්නටත් කටයුතු 
සංවිධානය කර තිෙබනවා.  

අපි අමාත ාංශය භාර ගන්නෙකො ට මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, කිසිම නිර්ණායකයක් ෙහෝ කිසිම දත්ත පද්ධතියක් 
තිබුෙණ් නැහැ. මම ඒක කියන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් ෙවනෙකොට ෙම් 
රෙට් තිෙබන සියලුම පාසල් සංඛ ාව 10,161යි. ඒ පාසල්වල 
සියලුම ගුරුවරුන් සංඛ ාව, ළමයින් සංඛ ාව, අඩු පාඩු පිළිබඳ 
සියලුම දත්ත අපි පරිගණකගත කර තිෙබනවා; ඒවා යාවත්කාලීන 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් ඇමතිතුමනි, "ළඟම පාසල  ෙහොඳම පාසල" ව ාපෘතිය 

යටෙත් එක පාසලකට ෙකොපමණ මුදල් ෙදනවාද? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එච්චරයි, ෙමච්චරයි කියලා නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. ඒ ඒ පාසෙල් අඩු පාඩුකම් අනුව පමුඛතාව 

හඳුනාෙගන අපි ඒවා ලබා ෙදනවා. උදාහරණයක් හැටියට 
කියනවා නම් මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් නිර්ණායක 
මත අපිට හඳුනාගන්න ලැබුණා, වතුර ෙපොඩ්ඩක්වක් නැති පාසල් 
අටසිය ගණනක් තිෙබන බව. අපි ඒ සියලුම පාසල්වලට පමුඛතාව 
ලබා ෙදනවා. 

මම එදාත් කිව්වා, කුරුණෑගල, ෙජෝන් ෙකොතලාවල පාසල 
ගැන. එහි ළමයි හාරදහස් ගණනක් ඉන්නවා. කාන්තා වැසිකිළි 
තිෙබන්ෙන් 18යි. ළමයින්ට විෙව්ක කාලය පැය කාලයි ෙදන්ෙන්. 
අපි දැන් ඒ සියලු පාසල් ගැන හිතලා, සාමාන ෙයන් ළමයි 
පණහකට එක වැසිකිළියක් වාෙග් නිර්ණායකයක් මත, 
ඉක්මනින්ම ඒ වැසිකිළි හදන්නට පළාත් සභාවලට මුදල් යවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කාර්යයත් අපි පළාත් සභාවලට භාර දුන්නා. අපි 
ෙදන පාසල් හා නිර්ණායකයන් මත, නම් කරපු ඒවා විතරයි 
එෙහම කරන්නට පුළුවන්. අපි පළාත් සභාවත් එක්ක agreement 
එකක් අත්සන් කළා. ඒෙකන් පිට ෙදන්නට බැහැ. එෙහම 
වුෙණොත් අපි සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු රාධකිෂ්නන් රාජ  
අමාත තුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් කටයුතු සඳහා උතුෙර් සහ 
නැ ෙඟනහිර ෙදමළ පාසල්, මුසල්ිම් පාසල්  ෙබොෙහොමයකට ඒ 
මුදල් ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් කමය අපිට ඉදිරියට ෙගන යන්නට 
දුන්ෙනොත් ටික කාලයක් යනෙකොට මුළු රෙට්ම පාසල් ෙහොඳ 
තත්ත්වයකට පත්ෙව්වි. ෙමොකද, ෙම් පාසල් හත්දහස් ගණනක 
අවශ තාවට කවදාවත් ෙමච්චර සල්ලි ලැබුෙණ් නැහැ. 2014 
අවුරුද්ෙද් අධ ාපනයට පාග්ධන වියදම් වශෙයන් ලැබුෙණ් 
රුපියල් බිලියන 16යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඔක්ෙකොම රුපියල් බිලියන 
84ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් පතිපාදන අපි ෙබොෙහොම පරිස්සමින් 
උතුරටත්, දකුණටත්, නැ ෙඟනහිරටත්, බටහිරටත්, හැම තැනටම 
ෙබදීයන විධියට ෙම් පාසල් හත්දහස් ගණනට ෙබදා දී තිෙබනවා. 
ඉතිරි පාසල් තුන්දහස් ගණනට පළාත් සභාවලට දුන් 
පතිපාදනවලින් එම කටයුතු කරන ෙලස ඉල්ලා තිෙබනවා. 
ඒවාෙය් වැඩිපුර තිෙබන්ෙන් පාථමික පාසල්. පළාත් මහ 
ඇමතිවරු අද කැබිනට් එකටත් කැඳවා තිබුණා. අපි ෙම් ගැන 
දිගින් දිගට සාකච්ඡා කළා. ඉතිරි ටිකත් හරියාකාරව කරන්නය 
කියා අපි ඉල්ලීමක් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්නට කැමැතියි, 
ඉස්සර එක්ෙකෝ  ෙද්ශපාලනඥෙයෝ, නැත්නම් ජාතික පාසල් 
අධ ක්ෂවරු ඉල්ලලා තමයි පැසල්වල ෙගොඩනැඟිලි හැදුෙණ්. 
වැඩිෙයන් සම්බන්ධකම් තිෙබන තැන්වල  විතරයි ෙගොඩනැඟිලි 
හැෙදන්ෙන්. දැන් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කාරණය මම 
කියන්න ඕනෑ. තැන් කිහිපයක ඔය ෙපෞද්ගලිකව කියලා 
 කරෙගන යන්නට පුළුවන්. නමුත් දැන් සමස්තයක් වශෙයන් 
නිර්ණායක මතයි  ෙම් ෙගොඩනැඟිලි සකස් කරන්ෙන්.  

දන්  බලන්න මූලාසනා රූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විදුහල්පතිවරු  
හාරදහසක් බඳවා  ගත්තා. ඉතිහාසෙය් ෙමච්චර විදුහල්පතිවරු 
සංඛ ාවක් විභාගයකින් ගත්ෙත් නැහැ. ෙමවර විභාගයක් තියලා 
ගත්ෙත්, ෙද්ශපාලනය අබමල් ෙර්ණුවක්වත් නැහැ.  විසිඑක්දාහක් 
applications  භාර අරෙගන, දහනවදාහක් විභාගයට ෙපනී ඉඳලා, 
විදුහල්පතිවරුන් 3,856ක් බඳවා ගත්තා. අද කැබිනට් පතිකාවක් 
මම ඉදිරිපත් කළා, ෙම් විදුහල්පතිවරු සියලුෙදනාම වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරුන් ෙවනුවට ෙම් පාසල්වල විදුහල්පතිවරු 
වශෙයන්ම ස්ථානගත කරන්න ඕනෑය කියා. වැඩ බලන 
විදුහල්පතිවරුත් ෙම් විභාගයට ලිව්වා. වයස් සීමාව පණහත් 
හැටත් අතර ඉන්න අයට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් පුරප්පාඩු ටික 
පුරවා ඉතිරි පුරප්පාඩුවලට ඒෙගොල්ලන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට 
කරන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම් 
පද්ධතිය හදන්න බැහැ.  
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පසු ගිය කාලෙය්ම අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින් 
විධිමත්  කමයකට බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. ෙම් සඳහා open exam 
එකක් තිබුණා. අපි දැන් 852ක් බඳවා ගන්නවා. පළමුවන 
වතාවටයි, අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවයට ෙමපමණ සංඛ ාවක් 
බඳවා ගන්ෙන්. ගැසට් කරලා, විභාග තියලා, ෙහට අනිද්දා limited 
exam එකක් තිෙබනවා. දැන් ඒ කටයුතු විධිමත් කරෙගනයි 
යන්ෙන්.  

දැන් ගුරු පුහුණුව පටන් ගත්තා. ඉදිරි කා ලය තුළ ගුරුවරුන් 
විශාල  සංඛ ාවක් බඳවා ගන්නවා. ෙම් ෙවන ෙකොට මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ ඒ විෂයයන් අනුව පාසල් මට්ටමින් සියලුම 
පාසල්වල හිඟ ගුරුවරුන් සංඛ ාව හඳු නා ෙගන අවසාන බව මම 
කියන්න ඕනෑ. ෙවනදා වාෙග් එෙහන් ෙමෙහන් ගන්න එක 
ෙනොෙවයි දැන් කරන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී පාසල් පාදක කර ෙගනයි අපි 
ගුරුවරුන් බඳවා ගන්ෙන්. එතෙකොට ඔය මාරුවීම් අරවා ෙම්වා 
නැහැ. පාසල පදනම් කරෙගනයි ගුරුවරුන් බඳවා ගන්ෙන්. එන 
වසෙර් සිට අපි ඒක කියා ත්මක කරනවා. ඒ සඳහා මුදල් ලබා 
ෙදනවාය කියා ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
ඉදිරිෙය්දී- 

 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමොකක්ද 

කියන්ෙන්?  
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අමාත තුමාට මා 

විෙශේෂෙයන්ම දැනුම් ෙදන්න  කැමැතියි, පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව 
ෙම් විදුහල්පතිවරු පත් කිරීම ගැන සියලුෙදනා තුළම දැඩි 
පසාදයක් තිෙබන බව. හැබැයි, විදුහල්පති ෙසේවයට පැමිණි ෙම් 
සමහර අය දැනට එම පාසල්වලටම තමයි අනුයුක්ත කර 
තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා වහාම  එය ෙවනස් කළ යුතු ෙවනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය පළාත් සභාවලට ගියාම 

තත්ත්වය ෙවනස් ෙවනවා. අපටත් සමහර ෙවලාවට පාලනය 
කරන්න බැහැ. ඒ නිසාමයි මම අද කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ඊට පසු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
සාකච්ඡා කරලා, ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කළා. ෙහට අනිද්දා ෙවද්දි අප ඒ 
පිළිබඳව තීරණය ගන්නවා. අද පැහැදිලිව එම අදහස ඉදිරිපත් 
වුණා. එතැන පළාත් සභා ඇමතිවරුත් හිටියා. සමහර අය 
ස්ථානගත කර තිෙබනවා. අප කිව්ෙව් ඒ අයට විදුහල්පතිවරු 
හැටියටම පත්වීම් ෙදන්න කියායි. ෙම් ඉන්ෙන් cream එකයි. ඒ 
වාෙග්ම අප ඒ අයට සති හයක පුහුණුවක් දුන්නා. ඊළඟට අප ඒ 
අයට විෙද්ශ පුහුණුවකුත් ෙදනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මට්ටමින් ඒ හඬ නඟන්න. ෙමොකද, ආපහු 
"සහකාර විදුහල්පති," "නිෙයෝජ  විදුහල්පති" කියා ඒ අයට 
තනතුරු දීලා වැඩක් නැහැ. කැබිනට් පතිකාව සම්මත වුණාම, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පත් කළ කමිටුෙව් වාර්තාව ආවාම, පළාත් රාජ  
ෙසේවා ෙකොමිසමට අප පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් ෙම් කරුණු අනුව 
ඒ අය ස්ථානගත කරන්න කියා.  

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට තව කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා.  

ෙමෙතක් කල් වැඩ බලපු විදුහල්පතිවරුන්ට ෙම් අවස්ථාෙවන් 
පෙයෝජනය ගන්න තිබුණා. ඒ නිසා ෙම් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු 
ඉන්න තැන්වලට ෙම් අය පත් ෙනොකර, තවදුරටත් ඒ අය ෙවනත් 
පාසල්වල නිෙයෝජ  විදුහල්පතිවරු හැටියට පත් කරන එක 
පිළිබඳව ෙලොකු අපසාදයක් තිෙබනවා. ඒ අය ඉල්ලන්ෙන් 
ෙමොකක් ෙහෝ විදුහලක් ස්ථිරවම ඒ අයට ෙදන්න කියායි. ඒ නිසා 
ඔබතුමා ෙම්කට මැදිහත් ෙවන්න. කිසිම ගැටලුවක් මතු වන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ඒ වැඩ බලපු අයටත් ෙමතැනින් ඉස්සරහට යන්න 
අවස්ථාව තිබුණා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක තමයි, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 3,856ෙදනාෙගන් වැඩ 

බලන විදුහල්පතිවරුත් සෑෙහන පමාණයක් pass ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුත් 700කට 
ආසන්න පමාණයක් ෙම් විභාගය සමත් ෙවලා ඇවිත් තිෙබනවා. 
අවුරුදු 50- 60 වයස් සීමාෙව් ඉන්න අයට ඒ විභාගයට ෙපනී 
සිටින්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් පත්වීම් ටික කළාට 
පසුවත් විදුහල්පති ෙසේවෙය් තුන්වැනි ෙශේණිෙය් තවත් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. ඒ අයටත් ඕනෑ නම් විභාගයක් තියලා, නැතිනම් කුමක් 
ෙහෝ නිර්ණායකයක් මත ඒ අයෙගන් ඉතිරි පුරප්පාඩු ටික 
පුරවන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් පත්වීම් ටික 
ෙදන්න ඕනෑය කියන තැනයි අප ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙවනුෙවන් 
ෙපනී සිටින්න කියා මම හැමෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. 
ෙමොකද, ෙම් විධිමත්භාවය ආරක්ෂා කෙළේ නැත්නම් අධ ාපන 
පද්ධතිය ෙගොඩගන්න බැහැ. පළාත් සභාවලිනුත් අප ඉල්ලීමක් 
කළා. අද කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට පළාත් මහ ඇමතිවරු 
ඔක්ෙකොම කැ ෙඳව්වා. එහිදී මම පැහැදිලිවම කිව්වා, "ෙම් 
කටයුත්ත අප කළ යුතුයි" කියා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගනුත්, 
ගරු අගමැතිතුමාෙගනුත් ඒ සඳහා ෙහොඳ ධනාත්මක අදහස් පකාශ 
වුණා. ඒ නිසා මා හිතන විධියට අපට ෙම් කාර්යය කරන්න 
බැරිවන එකක් නැහැ. කුමන පාසලකට දැම්මත්, ඉදිරිෙය්දී පළාත් 
රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම තීරණයක් ගත්තාම ඒ අය ස්ථානගත 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔව්, කියන්න නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමනි.  

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
පාසල් අධ ාපනය විධිමත් කිරීම සඳහා ඔබතුමාෙග් ෙම් 

පතිසංවිධාන කියාවලියට අප විශාල සහෙයෝගයක් ෙදනවා. ෙම් 
වාෙග්ම කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ගුරු උපෙද්ශක 
ෙසේවාව පිළිබඳව අප සාකච්ඡා කළා. එතෙකොටත් ඔබතුමා 
ෙපොෙරොන්දු වුණා, Cabinet Paper එකක් දමන්න.  නමුත්, තවමත් 
ඒ ෙසේවාව ස්ථාපිත ෙවලා නැහැ. එතැන තවමත් ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, අප එය ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. කැබිනට් පතිකාවක් 

මා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් නිරීක්ෂණ ගන්න 
එය ජාතික වැටුප් ෙකොමිසමට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ වැටුප් 
ෙකොමිසම තුළ තමයි කැබිනට් පතිකාව දැන් හිර ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ අය අනිකුත් ෙසේවා ගළපන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් ඒවා සමඟ ගැටුෙණොත් පශ්න ඇති ෙවනවා. එතැන 

1187 1188 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමයි ෙමය හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඒ පිළිබඳ අදහස ඔබතුමාට නිකම් දළ වශෙයන් කියන්න 

පුළුවන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? ෙමොකද, ෙම්කත් අත වශ  
ෙසේවාවක්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මට ඒක කියන්න බැහැ. ෙමොකද, ජාතික වැටුප් ෙකොමිසෙමන් 

ඒ වාර්තාව එන්න ඕනෑ. අෙප් යුතුකම අප කරලා තිෙබන්ෙන්.  

සහනයක් ලැෙබයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි, 
තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. සමහර ෙසේවා ෙම්කට විරුද්ධයි. සමහර 
අයෙග් වැටුප් තලවල පශ්නයක් තිෙබනවා කියනවා. ෙකොෙහොම 
වුණත්, ඉදිරිෙය්දී අපට ෙම් කාර්යය කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා 
අපි සුබවාදීව හිතමු.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 2016 වසර තුළදී දකුණු පළාත් සභාව මඟින් 

ගුරු වෘත්තියට උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී ඒ අයෙග් වයස් 
සීමාව අවුරුදු 35 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. පළාත් මහ 
අමාත වරයාෙගන් සහ ෙල්කම්වරයාෙගන් මම ඒ ගැන ඇහුවාම,  
ෙර්ඛීය අමාත ාංශයත් මැදිහත් ෙවලා, ඒ අයත් සමඟ ඒකාබද්ධ 
ෙවලා තමයි ෙම් කටයුත්ත කෙළේ කියා එතුමන්ලා කියනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ෙමොන වර්ෂෙය්ද, ගරු මන්තීතුමනි? 
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
2016 වර්ෂයට, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා. ඒ නිසා  

බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ෙකදි බාහිර උපාධිධාරිනුත් 
ඉන්නවා ෙන්. ඒ අයෙග් වයස අවුරුදු 36යි, 37යි. ඒ අයට ෙම් 
අවස්ථාව ගිලිහී ෙගොස් තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අධ ාපන අමාත ාංශය දැනුවත්ව නම් 

එෙහම ෙදයක් කරලා නැහැ.  මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්.  
 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී මම ෙම් ගැන කථා කළා. 

ඒ අය ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක බරපතළ 
පශ්නයක්. අවුරුදු 36, 37, 38 වයස්වල පසුවන බාහිර උපාධිධාරින් 
ඉන්නවා. එතෙකොට ඒ අයට කවදාවත් ගුරු වෘත්තියට ඉල්ලන්න 
හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒක ඇත්ත. අලුතින් නම් එෙහම ෙවනස්කමක් කර නැහැ. 

හැබැයි, පරණ නීතිය සංෙශෝධනය කරලා නැද්ද දන්ෙන් නැහැ. 
මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. ඔබතුමා කියපු කාරණය අප ඉතාම 
විමසිල්ෙලන් ෙසොයා බලා අවශ  කියා මාර්ග ගන්නම්.   

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක මහ අපරාධයක්. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
විවිධ විෂයයන්වලට අදාළව ගුරුභවතුන් 30,000කට ආසන්න 

පමාණයක හිඟයක් තිෙබනවා. අපට එක පාර ඒ ගණන සම්පූර්ණ 
කරන්න බැරි ෙවයි. නමුත් අවුරුදු ෙදකක්, තුනක් ඇතුළත ෙම් 
ගුරුවරුන් පමාණය බඳවා ෙගන අවසන් කිරීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වයස අවුරුදු 60න් විශාම 
යන අෙප් ගුරුභවතුන්ෙග් ෙසේවා කාලය තව අවුරුද්දක් වාෙග් දිගු 
කරන්නත් අපට සිද්ධ ෙවයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ ගුරුවරුන් A/Level වලිනුත් බඳවා ගන්නවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
උපාධිධාරින්, ඩිප්ෙලෝමාධාරින් සහ අෙපොස (උසස් ෙපළ) 

විභාගවලින් බඳවා ගන්නවා. විද ාපීඨවලට බඳවා ගන්න පමාණය 
අපි ෙම් වතාෙව් 1,300 ගණනකින් වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම දුෂ්කර 
පෙද්ශවලට ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම නිසා අපි Z-
score එක වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයත් පදනම් 
කරෙගන තමයි ෙම් ගුරු ශික්ෂණලාභින් බඳවා ගන්න කටයුතු 
කෙළේ. බඳවා ගැනීෙම්දී, උපාධිධාරින්ෙගන් ඉසේසල්ලාම බඳවා 
ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ ඩිප්ෙලෝමාධාරින්ෙගන් බඳවා ගන්නවා. 
එෙහමත් නැත්නම් විවිධ නිර්ණායක මත බඳවාෙගන ඒ අය පුහුණු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ගුරුවරු බඳවා ෙගන, 
උගන්වන ගමන් ඔවුන් පුහුණු කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. සමහර විද ාලවල එක දවස ට, දවස් ෙදක තුනක 
විෂයයන් උගන්වනවා. අපි දවස් පෙහන් දවස් ෙදකක් විතර 
ගුරුවරුන්ට පුහුණුව ෙදන්නත්, ඉතුරු දවස් තුන උගන්වන්නත් 
කටයුතු කරනවා. අපට ඒ වාෙග් විවිධ කමවලට යන්න ෙවයි. 
නැත්නම් අපට ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. ගුරුවරු බඳවා ෙගන, 
පුහුණු කරලා තව අවුරුදු තුනකින් මුදවා හරින්න ගිෙයොත් අපට 
ෙම් පශ්නය විසඳන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙදකම එකට කරෙගන 
යන්න අපි ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කාරක සභාෙව්දී පශ්න කළාම කිව්ෙව් 

ෙසේවා ව වස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන් අවුරුදු 35 කියලායි. 2014 
අවුරුද්ෙද් දකුණු පළාතටම ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම්දී 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් බඳවා ගන්නා වයස අවුරුදු 35 කරලා 

1189 1190 
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මාතර, ගාල්ලට බඳවා ගැනීෙම් වයස අවුරුදු 40 කළා. අපි 
අරගළයක් කරලා හම්බන්ෙතොටට බඳවා ගැනීෙම් වයස අවුරුදු 40 
දක්වා වැඩි කළා. සති ෙදකකින් විතර නැවත ගැසට් කළා. මම 
ඇහුවා, එෙහම නම් එදා ව වස්ථාව බලපෑෙව් නැද්ද කියලා. 
ෙමතැන බරපතළ ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා මැදිහත් 
ෙවලා ඒක නිවැරැදි කරන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අනිවාර්යෙයන්ම මැදිහත් ෙවනවා. ෙමෙහමයි ගරු මන්තීතුමා. 

පසු ගිය කාලෙය් පළාත් සභාවලට උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දීත් 
ලැයිස්තුවලටයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙමෙහත් යම් යම් අතෙපවීම් 
ෙවලා තිෙබනවා. මම එක් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් අරෙගන ඒ අය 
ගැන විමර්ශනත් කළා. ඒ ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් අධ ාපන 
කමය පිළිබඳව, විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව විශ්වාසය 
නැතිව යනවා. අපි දැන් සම්පූර්ණෙයන්ම එවැනි ෙද්වල් සිදු 
කරන්න බැරි ෙවන්න වැටකඩුලු දමා තිෙබනවා. විධිමත් 
කමෙව්දයකට විතරයි බඳවා ගන්ෙන්. ඒක පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් ගැනත් අපි ෙසොයලා බලන්නම්. ඒ ගුරු ව වස්ථාෙව්ත්, 
විදුහල්පති ෙසේවා ව වස්ථාෙව්ත් සමහර තැන්වල ෙවනස්කම් 
කරන්න තිෙබනවා. අපි ඒවාත් ඉදිරියට ගන්නම්. මම ෙම් ගැනත් 
ස්ථීර වශෙයන්ම කටයුතු කරන්නම්. ඒ නිසා ගරු - 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
දැන් නම් කාලය අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. ගරු විෙජ්පාල 

ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා කියපු කාරණය ඉතාමත් 

සත යක්. දැනට ගැසට් කරලා තිෙබන වයස් පමාණය අවුරුදු 40 
දක්වාවත් වැඩි කරන්න කියලා කියනවා. එෙහම ෙනොකෙළොත් ඒ 
අයට දැඩි අසාධාරණයක් ෙවනවා. ඒ අයට ගුරු පත්වීමත් නැහැ; 
ෙවනත් රස්සාවකටවත් යන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක 
කරන්නත්,-  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, අවසන් කරන්න ගරු ඇමතිතුමා.  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙසෞන්දර්ය විෂයය පිළිබඳවත් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා, 

ගරු ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් පශ්නයට 
උත්තර ලබා ගන්න ඕනෑ. මාධ  සියල්ලම බලා ෙගන ඉන්නවා. 
ෙසෞන්දර්ය විෂයය විෙශේෂෙයන්ම නාට  හා රංග කලාව කරපු 
අයට කිසිම පාසලක් නැහැ. නාට  හා රංග කලාව කළ අයට 
පාසල් නැහැ. ජනමාධ ය කරපු අයට, කැලණිය විශ්වවිද ාලෙය් 
ජනසන්නිෙව්දනය කරපු දකුණු පළාෙත් අයට පාසල් නැහැ. ෙම් 
ෙදක ෙතෝරා ගන්න බැරුව පසු ගිය කාලෙය් පළාත් සභාෙව් පශ්න 
ඇති වුණා. අපි දැඩි අරගළ කළා. ඒ නිසා ජනසන්නිෙව්දනයයි, 
ජනමාධ යයි කියන ෙදකම ගැන බලන්න. සමහර අය කියනවා, 
ඒ විෂයයන්වල සිංහල භාෂාව ගැන වැඩිපුර ඉගැන්වීමක් නැහැ 
කියලා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. දැන් ඇමතිතුමාට අවස්ථාව 

ෙදන්න.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 20ක් විතර ආපු විවිධ වැරදි 

භාවිතයන් එක පාර අපට ෙවනස් කරන්න බැහැ. නමුත් අපි 
පියවෙරන් පියවර ෙම්වා ෙවනස් කරමින් ඒවාට සථ්ීරසාර විසඳුම් 
ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.15ට, 2016 ජුනි මස              

22 වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி. ப. 7.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2016 ன் 22, 

தன்கிழைம  பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament Adjourned accordingly at 7.15 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 22nd June, 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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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks 
of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   
பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


