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විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
  
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය: 
      උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ආබාධිතවූවන් මුහුණ 

ෙදන ගැටලු 
      යාපනය විශව්විද ාලෙය් ඇති වූ ෙනොසන්සුන් තත්ත්වය 
 
අගාමාත තුමාෙග් සිංගප්පූරු සංචාරය 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 
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ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 
 Problems Faced by the Disabled in Northern and 

Eastern Provinces 
 Tense Situation in Jaffna University 
 
SINGAPORE TOUR OF PRIME MINISTER 
 

PRINCIPAL  CONTENTS 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் மாற் வ ள்ேளார் 

கங்ெகா க்கும் பிரச்சிைனகள் 
 யாழ். பல்கைலக்கழகத்தில் ஏற்பட்ட பதற்ற நிைல 
 

பிரதம அைமச்சாின் சிங்கப் ர் விஜயம் 

විශ්වවිද ාල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත: 
      පළමුවන වර කියවන ලදී 
 
සබරගමුව පළාත් සංචාරක කාර්යාංශ පඥප්ති ෙකටුම්පත 
 
ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත:  
      රීති 
 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත: 
      නිෙයෝග 

பல்கைலக்கழகங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
சபரக வ மாகாண சுற் லாத் ைறப் பணியக நியதிச்சட்ட 

வைர  இலங்ைக அ சக்தி சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 
ஏற் மதி, இறக்குமதிச் (கட் ப்பா ) சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 

UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL: 
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පූ. භා. 10.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

பாரா மன்றம் .ப. 10.30 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 

தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA 

SUMATHIPALA] in the Chair. 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම 
සහ ෙත්රීම් කාරක සභා රැස්වීම 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்ட ம் 
ெதாி க்கு க் கூட்ட ம் 

MEETINGS OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
AND COMMITTEE OF SELECTION 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
2016 ජුනි මස 21වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 

1.00ට පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් සහ 
ඉන් අනතුරුව ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් ගරු 
කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් 
ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස එකී කාරක සභාවල ගරු සභික 
මන්තීන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  
 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

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

ව වස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව වස්ථාව පකාරව 2013 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් 
IX සහ X වැනි ෙකොටස්, තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් VI වැනි ෙකොටස 
සහ පස්වැනි කාණ්ඩෙය් VIII සහ IX වැනි ෙකොටස්; සහ 2014 
මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි 
කාණ්ඩෙය් XI සහ XII වැනි ෙකොටස් සහ පස්වැනි කාණ්ඩෙය් IV 
සහ V වැනි ෙකොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ගරු ලක්ෂ්මන් 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  කථානායකතුමනි, “එකී වාර්තාවල එකී 

ෙකොටස් මුදණය කළ යුතුය”යි මම ෙයෝජනා කරමි.  
 

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

 

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

2016 ජූනි 22 දිනැති අංක 1972/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින්, 
සිංහල හා ෙදමළ භාෂා පිටපත්වල මුදණ ෙදෝෂ නිවැරදි කරනු ලැබූ, 
ෙමෝටර් වාහන පනෙත් (203 වැනි අධිකාරය වූ) 122 වගන්තිය සහ VII අ 
ෙකොටස සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත වරයා විසින් සාදන ලද 2015 
ෙනොවැම්බර් 02 දිනැති අංක 1939/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරන ලද නිෙයෝග.-  [පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා  
ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Deputy Speaker, I present the Annual Report of 

the Post Graduate Institute of Medicine for the year 2013, 
and move that this Report be referred to the Sectoral 
Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development.   

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  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  කථානායතුමනි, නිපුණතා සංව ර්ධන හා 

වෘත්තීය පුහුණු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා 
නිපුණතා සංවර්ධන අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් 
කරමි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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. 
 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2015 වර්ෂය සඳහා පුත්තලම දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික  කාර්යසාධන වාර්තාව හා ගිණුම් 
මම 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  කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා 

ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2013 වර්ෂය සඳහා       
ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2013 වර්ෂය 
සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තා ෙසෞඛ  සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම 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  කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත තුමා සහ 

බුද්ධ ශාසන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා මහා 
භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ  
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 க்களின் 

அறிக்ைககள் 
 SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  

 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජාත න්තර සබඳතා පිළිබඳ 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද ආනයන 
හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග තුනක් 
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. 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරන ලද ශී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති පනත යටෙත් රීති 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. 
 
 

රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තා  

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு வின் 
அறிக்ைககள் 

 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORTS  
 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Speaker, I present the Report of the 

Committee on Public Finance on the Bill entitled, “Fiscal 
Management (Responsibility) (Amendment)” referred to 
the said Committee. 
 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
නැවත පදිංචි කිරීම රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் - னர்வாழ்வளிப்  
மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
Hon. Deputy Speaker, I present a petition received from 

Mr. A.R.F. Ariff of No. 181, Sahibu Road, Kalmunai - 06.  
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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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) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, නුෙග්ෙගොඩ, මිරිහාන, 

රූපසිරි මාවත, ෙනො: 50/4 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙපේමා ද සිල්වා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  - පැමිණ නැත. 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා   -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අනුරාධපුර, 3වන පියවර, 

ෙනො: 2626 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. දයාරත්න 
අෙඹෝගම මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, யாழ்ப்பாணம், 

நல் ர், பண்டாரக்குளம் ேலன், இல. 36 இல் வதி ம் தி . ஏ. 
இராைசயாவிடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ ம் யாழ்ப் 
பாணம், ப த்தித் ைற தி, இல. 88/6இல் வதி ம் தி . 
எஸ்.ஆர் இராச ங்கத்திடமி ந்  கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ 

ம் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පුස්සැල්ලාව, නව 

ෙමල්ෙෆෝට් නිවාස ෙයෝජනා කමය, ෙනො: 71 දරන ස්ථානෙයහි 
පදිංචි එච්.එම්.ෙක්.ෙක්. කරල්ලියද්ද ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් හත 

මම පිළිගන්වමි. 

(1)  මාජුවාන - ෙකරෙද්වල, එලිතුඩුව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඇග්නස ් සී.ඩබ්ලිව්. ජයෙසේකර ෙමනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2 බද්ෙද්ගම, ගෙන්ගම දකුණ, වලව්වත්ත යන ලිපිනෙයහි 
පදිංචි අජිත් කුමාර ඒකනායක මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) ගා/නාෙගොඩ, උඩවැලිවිටිය, ෙනො. 29 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩයනා කාරියවසම් ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(4) කිරම, කරමැටිය, පුවක්ගසආ්ර, මහරුප්ප වත්ත යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ජී. ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(5) ගාල්ල, නාෙගොඩ, කැප්පිටියාෙගොඩ, "රවීන්ද" යන 
ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ෙක්.එම්. කීර්තිසාර මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) අහංගම මහජන පුසත්කාලෙය් ෙසේවය කරන දකුණු පළාත් 
ශී ලංකා එක්සත් නිදහස ් පුසත්කාල සහාය සංගමෙය් 
ෙල්කම් එන්.පී.ෙක්. ඉන්දලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(7) කුලීෙගොඩ, දිඹුල්දූව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.එච්. නන්දන 
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 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1-77/'15-(3), ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා 

ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු 
දීම සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

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

 
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව :  ලබා දුන් ණය  

லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கி : வழங்கிய கடன் 
LANKAPUTHRA DEVELOPMENT BANK: LOANS GRANTED   

 

409/’16 
2. ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
   (மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
     (The Hon. S.M. Marikkar) 

රාජ  ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ                     
පශ්නය - (2): 

(අ) (i) තිකුණාමලය පෙද්ශෙය් ධීවර සමිතියක් 
ෙවනුෙවන් ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව                 
විසින් රුපියල් ලක්ෂ 750ක මුදලක් 
ෙද්ශපාලනඥවරියකට ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) ඇයෙග් නම කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ණය මුදල ලබා දීම සඳහා ඇපයට 
තබාෙගන ඇති දෑ කවෙර්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iv)  එම ණය මුදෙලන් ෙම් වනවිට ෙකොපමණ ආපසු 
අය කර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (v)  එෙසේ ෙනොමැති නම්, දිගින් දිගටම ෙගවීම් පැහැර 
හැරීම සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (vi) ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ විසත්රයක් සභාගත 
කරන්ෙන්ද ; 

 (vii) ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙවන් ලබා ෙදන ණය 
සඳහා පන්සල්වල ඔප්පු, කල්බදු කමයට රජෙයන් 
ලබාගත් ඉඩම් ෙහෝ තිරුවානා ගල් ඇපයට 
තබාගත හැකි ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) தி ேகாணமைல பிரேதசத்தில் மீனவர் சங்க 
ெமான்றின் சார்பாக லங்கா த்ர அபிவி த்தி 
வங்கியினால் ெபண் அரசியல்வாதி 
ெயா வ க்கு பாய் 750 இலட்சம் வழங்கப் 
பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இவ ைடய ெபயர் யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  கடன் ெதாைகைய வழங்கு 
வதற்கு பிைணயாக ைவக்கப்பட் ள்ளைவ  
யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  கடன் ெதாைகயில் தற்ேபா  மீள 
அறவிடப்பட் ள்ள ெதாைக எவ்வளெவன் 
பைத ம்; 

 (v) இன்ேறல், ெதாடர்ச்சியாக கடன் ெச த் தல் 
தவறவிடப்பட் ள்ளைம ெதாடர்பாக ேமற் 
ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

  (vi) அ  ெதாடர்பான ைமயான விபரங்கைள 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (vii) லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியினால் வழங் 
கப்ப ம் கடன்க க்கு பன்சாைலகளின் 
உ திகள், குத்தைக ைறயில் அரசாங்கத்தி 

ந்  ெபறப்பட்ட காணிகள் அல்ல  ப கக் 
கற்கைள பிைணயாக ைவக்க மா 
என்பைத ம்; 

 அவர்  இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  whether Lankaputhra Development Bank 
has given Rs. 75 million, to a lady politician 
on behalf of a fishermen’s association in 
Trincomalee District; 

 (ii)  her name; 

 (iii)  the security kept, to obtain aforesaid loan; 

 (iv)  the amount that has been recovered by now; 

 (v)  if not, the measures that have been taken on 
the frequent defaults; 

 (vi)  whether a detailed report will be tabled, in 
that regard; and 

 (vii)  whether deeds of temples, the lands which 
were leased out by  the State or quartz can 
be produced as security in obtaining  loans 
from Lankaputhra Development Bank? 

(b)    If not, why? 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට  පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  
 

(අ)  (i)   නැත. 

      (ii)    අදාළ ෙනොෙව්. 

     (iii)    අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv)    අදාළ ෙනොෙව්. 

     (v)     අදාළ ෙනොෙව්. 

     (vi)    අදාළ ෙනොෙව්. 

     (vii)    පන්සල්වල ඔප්පු   -   ෙනොහැකියි.  කල්බදු කමයට 
රජෙයන්  

  ලබාගත් ඉඩම්       - හැකියි. 

   තිරුවානා ගල්       - ෙනොහැකියි. 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය තුන්වතාවක් 

පමණ කල් ගිහින් අද පිළිතුරක් ලබාදීම ගැන සතුටුයි.  

අෙප් ගරු ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා, "එෙහම දීලා නැහැයි" 
කියලා. නමුත්, තිකුණාමල පෙද්ශෙය් ධීවර සමිතියක් පිහිටුවලා 
2007 ජූලි 23වැනි දා ශක තා වාර්තාවක් දීලා ඉල්ලා තිබුණා, 
ෙබෝට්ටු 25ක් හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 50 බැගින් රුපියල් මිලියන 
1,250ක්. නමුත්, බැංකුව පසුව ෙබෝට්ටු 15ක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 
750ක් දීලා තිෙබනවා. ඒකට මැදිහත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාෙව් හිටපු ඇමතිනිය, ඒ වාෙග්ම එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් තිකුණාමල සංවිධායකවරිය වන 
ආරියවතී ගලප්පත්ති මහත්මිය. එතුමියට එෙහම ණයක් ලංකාපුත 
සංවර්ධන බැංකුෙවන් දීලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා පකාශ 

කරන කාරණෙය් ඇත්තක් තිෙබනවා. බැංකුෙවන් ෙතොරතුරු 
ෙමෙලස දී තිබුණත් ෙමහි පසු බිම් වාර්තාව දිහා බලන ෙකොට, 
එක්සත් ධීවර උදාන සමුපකාර සමිතිය කියන ආයතනයට තමයි 
ෙම් ණය ලබා දීමට ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙවන් තීරණය 

669 670 

[ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා] 
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කරලා තිබුෙණ්. එම සමිතිෙය් නිලධාරින් හැටියට කීප ෙදෙනක් 
හිටියා. සමන්ත, ලාල් නිශාන්ත, ජානක, රත්නවීර, චින්තක, 
චමින්ද, ෙසෝමදාස කියන අය. නමුත්, එතැන ඇපකරුෙවක් 
හැටියට අත්සන් කරලා තිබුෙණ්, පළාත් සභා ඇමතිනි 
ඩබ්ලිව්.ජී.එම්.එම්. ආරියවතී මහත්මිය. එතුමිය තමයි රුපියල් 
මිලියන 75ක ණය මුදෙල් ඇපකරුෙවක් හැටියට  ඒ සමිතිය 
ෙවනුෙවන් අත්සන් කර  තිෙබන්ෙන්.  

මුදල් ලබා ෙගන ෙබෝට්ටු ලබා ගන්නවා කියලා ධීවරයන්ට 
කියලා තිබුණාට කිසිම ෙකෙනකුට ෙබෝට්ටු ලබා දීලා තිබුෙණ් 
නැහැ. මුදල් අරෙගන වංචාවක් කරලා තිෙබන බව තමයි ෙපනී 
යන්ෙන්. ෙම් ෙවනෙකොට බැංකුෙවන් ෙපොලීසියට පැමිණිලි කරලා 
නඩු පවරලා තිෙබනවා. නඩු පවරලා දැනට එක් එක් අයෙගන් 
ෙමම මුදල් අය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. සමහර 
අයට ෙම් මුදල් මාසික වාරික හැටියට ෙගවීම සඳහා උසාවිෙයන් 
තීන්දු කරලා තිෙබන අතර තවත් සමහර අය මුදල් ෙනොෙගවා 
වංචා කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දැන් ඒවාට නඩු පවරලා 
මුදල් ලබා ගැනීමට හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ ඇමතිතුමිය තවම 
හිටියාට, ඒ ඇමතිතුමිය වග කීම ගන්ෙන්ත් නැහැ. ගරු 
මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි, ෙම්ක වංචාවක් හැටියට ඉදිරිෙය්දී 
FCID එකට ෙහෝ ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් කරන්න බැංකුවට 
උපෙදස් ෙදන්න අමාත ාංශෙයන් තීරණය කරලා තිෙබන බව.   

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ශක තා වාර්තාවක් නැතුව තමයි ඒ මුදල් දීලා 
තිෙබන්ෙන්. පිටු 4ක වාර්තාවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් 
තිෙබන්ෙන්, "හැකියාව ඇති ධීවරයන්ට ධීවර යාතා නිපදවා 
ගැනීමට අවස්ථාව උදා කිරීම, ධීවර පවුල්වලට තම ආදායම් මාර්ග 
සංවර්ධනය කිරීමට අවස්ථාව දීම, ෙවෙළඳ ෙපොළට උසස් 
තත්ත්වෙය් මත්ස යන් ලබා දීම, ලිපිකරු රැකියා අවස්ථාවන් 25ක් 
ලබා දීම" කියලායි. එතෙකොට ෙමතැන පැන නැ ෙඟන ගැටලුව 
ෙමයයි. ණය ගත්තු අය ණය ෙගවන්ෙන් නැති එකට නීතිමය 
පියවර ගන්න ඕනෑ වාෙග්ම ඇපකරුවන්ට නීතිමය පියවර ගන්න 
ඕනෑ වාෙග්ම ෙම්ක අනුමත කරපු බැංකුෙව් අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලයටත් නීතිමය පියවර ගන්නවාද කියලා මම අහන්න 
කැමැතියි. 

 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් 

ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත ෙගවීම් සිදු කරලා තිෙබන බව පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා. ණය ෙදනවා කියලා කිසිම පසු බිම් වාර්තාවක් 
නැතුව, ශක තා වාර්තාවක් නැතුව ඒ වාෙග්ම හරි ඇගයීමක් 
බැංකුෙවන් ෙනොකර එම අධ ක්ෂ මණ්ඩලය  ෙම් මුදල අනුමත 
කරලා තිබීම ෙලොකු වරදක් හැටියටයි අපට ෙපනී යන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම, පසු ගිය කාලෙය් පැවති රජෙය් 
ආධාරකරුෙවක් හැටියට පළාත් සභා ඇමතිවරියක් ෙමයට  
සම්බන්ධ නිසා, ෙමහි බලපෑම අපට ෙපෙනනවා.  ඒ අනුව, එම 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට සහ ඒ බැංකුෙව් ගනු-ෙදනු කියාත්මක කළ 
සෑම අෙයකුටම විරුද්ධව පැමිණිලි කිරීමට කටයුතු කරන බව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කථාව නම් තිෙබන්ෙන්, 

ෙමය ෙමතුමිය පක්ෂ මාරු කරන ෙවලාෙව් ලබා දුන් අල්ලසක් 

කියලායි. ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුවට ෙමවැනි ආකාරයට ෙපොලු 
තියපු අය ෙගොඩක් ඉන්නවා. කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් හිටපු 
ඇමති ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයාත් හාල් ෙමෝලක් දමන්න 
රුපියල් මිලියන 37ක් අරෙගන ෙගවා නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අදාළ ෙද්ශපාලනඥවරියෙග් මැදිහත්වීම 
මතයි ෙම් ණය මුදල් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. නඩු පැවරීෙම් 
කටයුතුවලදී ණය ගත්ත අයට විරුද්ධව පමණක්ද කටයුතු 
කරන්ෙන්, එෙහම නැත්නම්, නීත නුකූල ඇපකරුෙවක් පමණක් 
වුණත්, අදාළ ෙද්ශපාලනඥවරියෙග් මැදිහත්වීම නිසා එම ණය 
මුදල ලබා දුන් නිසා, ඇයට විරුද්ධවත් කටයුතු කරනවාද කියලා 
මම අහන්න කැමැතියි.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමහි පධානම ගැටලුව 

තමයි, පසු ගිය කාලෙය් කිසිම විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව, 
ලියකියවිලි නැතිව, අවශ  ෙතොරතුරු නැතිව සමහර ණය මුදල් 
විශාල වශෙයන් බැංකුවලින් ලබා දීම. විවිධ ආකාරෙයන්, විවිධ 
ෙහේතු දක්වලා ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් ණය මුදල් ලබාදී තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසියට පැමිණිලි කරනෙකොට, 
අධිකරණයට යනෙකොට ඒ අදාළ ෙතොරතුරු ෙසොයා ගැනීෙම් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. දැනට පළමුෙවනි පියවර හැටියට ඒ කරුණු 
එකතු කර ෙගන යනවා.  වරදක් කර තිෙබනවා නම්, ඒ බැංකුෙව් 
මුදල් වංචා කර තිෙබනවා නම්, කිසිම පාට ෙභ්දයකින් පක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව අමාත ාංශය සියලුම කටයුතු කියාත්මක 
කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට කියන්න කැමැතියි. 

 
 

ෙදමටෙගොඩ, ඥාණසිංහාරාමය විහාරය ඉදිරිපස ඇති 
පදික මාරුව: විකල්ප ස්ථානයකට ෙගන යාම 

ெதமட்டெகாட, ஞானசிங்ஹாராமய விகாைரக்கு 
எதிேர ள்ள பாதசாாிகள் கடைவ : ேவறிடத்திற்கு 

மாற் தல் 
PEDESTRIAN CROSSING IN FRONT OF GNANASINHARAMA 

TEMPLE, DEMATAGODA: SHIFTING TO ALTERNATE 
LOCATION   

435/’16 
3. ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
උසස්  අධ ාපන  හා  මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 ජනවාරි 16 දින ෙහෝ ඒ ආසන්න දිනයකදී 
ෙබ්සල්යින් පාෙර්, ෙදමටෙගොඩ, ඥාණසිංහාරාමය 
විහාරය ඉදිරිපස ඇති පාර මාරුවීෙම් කහ ඉරි 
තීරුව මත මවක් සහ දියණියක් වාහනයක ගැටී 
මියගිය බවත්; 

 (ii) එම කහ ඉරි තීරුව මත මීට ෙපරද අනතුරු 
ගණනාවක් සිදු වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම කහ ඉරි තීරුව ෙදපස මාර්ගය බෑවුම් සහිත 
වීමද ෙමෙසේ අනතුරු බහුලවීමට ෙහේතු වී ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙමතරම් අනතුරු සිදු වී තිබියදී එම කහ ඉරි තීරුව 
විකල්ප සථ්ානයකට ෙගන යාමට ෙහෝ එම තීරුව 
ෙදපස මාර්ග සංඥා සවිකිරීම සිදු ෙනොකෙළේ මන්ද; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) එම කහ ඉරි තීරුව විකල්ප සථ්ානයකට ෙගන යාම 
ෙහෝ එම තීරුව ෙදපස මාර්ග සංඥා සවි කිරීම සිදු 
කරන දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

வினா:  

(அ) (i) 2016 சனவாி 16ஆந் திகதி அல்ல  அைத 
அண்மித்த ஒ  தினத்தில் ேபஸ்ைலன் தி, 
ெதமட்டெகாட, ஞானசிங்ஹாராமய விகாைரக்கு 
எதிேர ள்ள பாதசாாிகள் கடைவயின் மஞ்சள் 
ேகாட் ல் ஒ  தா ம் மக ம் வாகனெமான்றில் 
ேமா ண்  உயிாிழந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட் ல் இதற்கு ன்ன ம் 
பல விபத் க்கள் இடம்ெபற் ள்ளன 
என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட் ன் இ ம ங்கி ம் 
பள்ளமாக காணப்ப வ ம், இவ்வா  
விபத் க்கள் அதிகாிப்பதற்கு 
ஏ வாகி ள்ளெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) இந்தள  விபத் க்கள் இடம்ெபற் ள்ள 
ேபாதி ம் ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட்ைட மாற்  
இடத்திற்கு ெகாண்  ெசல்லாதி ந்த  அல்ல  
குறித்த ேகாட் ன் இ ம ங்கி ம் திச் 
சமிக்ைஞகள் ெபா த்தாதி ந்த  ஏன் 
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  மஞ்சள் ேகாட்ைட மாற்  இடத்திற்குக் 
ெகாண்  ெசல்லல் அல்ல  ேகாட் ன் 
இ ம ங்கி ம் ேபாக்குவரத்  சமிக்ைஞ 
ெபா த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

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

Highways : 

(a) Is he aware that - 

 (i) a mother and a daughter were killed after 
they were hit by a vehicle on the pedestrian 
crossing in front of the Gnanasinharama 
Temple, Dematagoda on the Baseline Road 
on or around 16th January 2016; and 

 (ii) a number of accidents have occurred on the 
aforesaid pedestrian crossing even before 
this? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits the fact that the road 
being sloped on both sides of the pedestrian 
crossing is contributing to frequent 
occurrence of accidents in the aforesaid 
manner; 

 (ii) the reasons for not taking action to move 
the said pedestrian crossing to an alternate 
location or to install road signs on both 
sides of the pedestrian crossing; and 

 (iii) the date on which the said pedestrian 
crossing will be moved to an alternate 
location or road signs will be installed on 
both sides of the said pedestrian crossing? 

(c) If not, why? 

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

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) 2016 ජනවාරි මස 16 වන දින මවුන්ට්ෙම්රි පදික 
මාරුව මතින් පාර මාරුවීමට ගිය පුද්ගලයන් 
ෙදෙදෙනකු මියයාම සම්බන්ධව 2016.01.18 වන 
දින ෙදමටෙගොඩ ෙපොලිස ් සථ්ානාධිපති විසින් 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් විධායක ඉංජිෙන්රු, 
ෙකොළඹ ෙවත දැනුම් දී ඇත. 

 (ii) අදාළ සථ්ානෙය් මීට ෙපර රිය අනතුරු සිදුවීමක් 
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) නැත. 

  කහ ඉරි තීරුව ෙදපස මාර්ගය බෑවුම් සහිත බවක් 
නිරීක්ෂණය ෙනොෙව්. 

 (ii) 2014 වර්ෂෙය් ෙමම සථ්ා නෙය් පදික මාරුවක් 
සලකුණු කළ පසු මාර්ග අනතුරක් පිළිබඳව 
ෙපොලීසිෙයන් වාර්තා කරන ලද්ෙද් පළමු වතාවට 
ය. 

  ෙමම පදික මාරුව අවසන්වරට 2015 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් නිසි අයුරින් දිලිෙසන ආකාරයට පින්තාරු 
කටයුතු සිදු කර ඇත. එපමණක් ෙනොව පදික 
මාරුව ඇති සථ්ානෙය් ෙමන්ම එයට මීටර් 50ක් 
ඉදිරිෙයන් අවශ  මාර්ග සංඥා නිසි අයුරින් 2004 
වර්ෂෙය් සිටම ෙයොදා තිබුණි. 

 (iii) ෙමම මාර්ග ෙකොටෙසේ පදික මාරු අවශ තා 
සලකා ෙමම සථ්ානය ෙතෝරාෙගන ඇත. 

  තවද ෙමම සථ්ානෙය්, කඩිනම් කියාමාර්ගයක් 
ෙලස නිවි නිවී දැල්ෙවන පහන් පද්ධතියක් 
(Blinker Light) ෙයොදා අනතුරු අවම කර 
ගැනීමට කටයුතු දැනටමත් සිදු කර ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමන්ලා දැනටමත් නිවී දැල්ෙවන සංඥා පුවරු 
සවි කරලා ෙම් අනතුරු අවම කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන අපි 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් ෙමම ස්ථානෙය් මීට කලින් අනතුරු 
සිදු වුෙණ් නැහැයි කියලා කියන්ෙන්, ෙපොලීසිය එවැනි ෙදයක් 
වාර්තා ෙනොකිරීම මතයි.  
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මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමම ස්ථානෙය් 
නිරන්තරෙයන් අනතුරු සිදු වන බවට පෙද්ශ වාසීන්  පැමිණිලි 
කරන ෙහයින්, -අෙප් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමාත් ෙමම 
ස්ථානය ගැන දන්නවා. එතුමාෙග් ආසනෙය් තිෙබන්ෙන්.- ෙම් 
පිළිබඳව සමීක්ෂණයක් කර ඉදිරි පියවර ගැනීමට ඔබතුමා කටයුතු 
කරනවාද?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. මම ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණ ගැන ෙසොයා 

බලන්නම්. ෙමොකද, සමහර අනතුරු වාර්තා වන්ෙන්ත් නැහැ. මම 
ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන ෙදෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. පාර මාරු වන කහ ඉරි නිසි ස්ථානෙය් ස්ථානගත 
ෙනොකිරීමත්, -විෙශේෂෙයන්ම පාර ෙදපැත්ත බෑවුම් වන තැන් 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙව්ගෙයන් ගමන් කරන තැන් ෙවන්න පුළුවන්.- 
හදිසි අනතුරු සිදුවීමට ෙහේතුවක් විධියට  හදිසි අනතුරු පිළිබඳව 
ෙපොලීසිෙය් තිෙබන විෙශේෂ අංශය  හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. එම 
නිසා ජනතාවට පාර මාරු වීමට තිෙබන කහ ඉරි නිසි ස්ථානයන්හි 
ස්ථානගත කර තිෙබ්දැයි ෙසොයා බැලීමට ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශෙයන් සමීක්ෂණයක් කරන්නට සූදානම්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි සූදානම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මහතා පැන නැඟූ පශ්නයට  අදාළ 

ස්ථානෙය්  ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා රුපියල් මිලියන 
9ක් වියදම් කරලා සංඥා පද්ධතියක් හැදුවා. දැන් මාස තුනක් 
තිස්ෙසේ ඒ සංඥා පද්ධතිය කියාත්මක ෙවනවා. ඊට යාබදව තවත් 
සංඥා පද්ධතියක් අවශ  ෙවනවා, වනාතමුල්ල පෙද්ශෙයන් 
ෙදමටෙගොඩ පෙද්ශය ෙදසට ගමන් කරන වාහන හැසිරවීම සඳහා. 
ඔබතුමා ඒ ගැනත් ෙසොයලා බලනවාද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සංඥා පද්ධතිය සවි කිරීම මත දැන් ෙබොෙහෝ අනතුරු වැළකිලා 

තිෙබනවා. ගරු දයා ගමෙග් අමාත තුමාත් ඉදිරිපත් ෙවලා 
ඔබතුමාෙගන් ඒ ඉල්ලීම කළා. ඒ පළාෙත් සියලු ෙදනාෙග් 
අවශ තාව එයයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මහජන බැංකු විශාමිකයන්: ජීවන වියදම් දර්ශක 
දීමනාව 

 மக்கள் வங்கி ஓய் தியர்கள் : வாழ்க்ைகச் ெசல க் 
ெகா ப்பன  

PENSIONERS OF PEOPLE’S BANK: COST OF LIVING 
ALLOWANCE                                                        

    461/’16 
4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

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

පශ්නය - (2): 

(අ) මහජන බැංකුෙව් විශාමිකයන්ට ෙගවිය යුතු ෙවනස ්වන 
ජීවන වියදම් දර්ශක දීමනාව, විශාම භාර අරමුදෙල් මූලික 
ෙරගුලාසිවලට පටහැනිව සහ මූලික අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කරමින්, විශාමිකයන්ෙගන් එක්තරා පිරිසකට 
ෙගවන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඒ ෙහේතුෙවන් මහජන බැංකුෙව් ඇතැම් 
විශාමිකයන්ට මාසිකව රු.20,000/- පමණ ජීවන 
වියදම් දීමනාව අහිමි වී තිෙබන බවත්; 

 (ii) අෙනකුත් සියලු රාජ  බැංකුවල විශාම වැටුප් 
ෙගවීෙම්දී අද දක්වා ෙවනස ් වන ජීවන වියදම් 
දීමනාව  නිසි පරිදි ෙගවනු ලබන අතර, ඉන් 
බැහැරව එකම තරාතිරෙම් ෙසේවක පිරිසකට 
ෙදයාකාරයකින් සලකා කටයුතු කරනු ලබන 
එකම රාජ  බැංකුව, මහජන බැංකුව බවත්; 

 එතුමා  පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) අෙනකුත් රාජ  බැංකුවල විශාමිකයන්ට ෙගවනු 
ලබන මාසික ජීවන වියදම් දීමනාව පිළිබඳ 
සවිසත්ර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (ii) මහජන බැංකුව පමණක් විශාමිකයන් 
කාණ්ඩයකට ජීවන වියදම් දීමනා ෙගවීෙම්දී 
ෙවනස ් ආකාරයකට සැලකීම සම්බන්ධෙයන් 
කඩිනම් විසඳුමක් ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (iii) 1996 වර්ෂෙය් සිට ෙවනස ් වන ජීවන                      
වියදම්  දීමනාව කැටි කර ෙගවීම, අධ ක්ෂ 
මණ්ඩල තීරණයකින් ෙතොරව හිටපු 
සාමාන ාධිකාරිවරෙයකු විසින් ලාභය වැඩි කර 
ෙපන්වීම සඳහා ගනු ලැබූ හිතුවක්කාර තීන්දුවක්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

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

ேகட்ட வினா:  

(அ) ஓய் ெபற்ற மக்கள் வங்கி ஊழியர்க க்கு 
ெச த்தப்பட ேவண் ய மாற்றமைட ம் வாழ்க்ைகச் 
ெசல ச் சுட்ெடண் ெகா ப்பனவான , ஓய் திய 
நம்பிக்ைக நிதியத்தின் அ ப்பைட 
ஒ ங்குவிதிக க்கு ரணான வைகயி ம், 
அ ப்பைட உாிைமகைள மீ கின்ற வைகயி ம், 
ஓய் ெபற்றவர்களில் ஒ  சில க்கு 
ெச த்தப்ப கின்ற  என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இதனால், ஓய் ெபற்ற மக்கள் வங்கி 
ஊழியர்களில் சிலர் மாதாந்தம் சுமார் பா 
20,000/- வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பனைவ 
இழந் ள்ளார்கெளன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) ஏைனய அைனத்  அரச வங்கிகளி ம் 
ஓய் தியக் ெகா ப்பனவின்ேபா  இன் வைர, 
மாற்றமைட ம் வாழ்க்ைகச் ெசல க் 
ெகா ப்பன  ைறயாக ெச த்தப்ப வ டன், 
இதற்கு மாறாக, ஒேர மட்டத்திலான 
ஊழியர்க க்கு இரண்  விதமாகக் க தி 
ெசயற்ப ம் ஒேர அரச வங்கி, மக்கள் 
வங்கியாகும் என்பைத ம்; 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 
(இ) (i) ஓய் ெபற்ற ஏைனய அரச வங்கி ஊழியர்க க்கு 

ெச த்தப்ப ம் மாதாந்த வாழ்க்ைகச் ெசல க் 
ெகா ப்பன  பற்றிய விபரமான அறிக்ைகைய 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) மக்கள் வங்கி மாத்திரம் ஓய் ெபற்ற ஒ  
கு வின க்கு வாழ்க்ைகச் ெசல க் 
ெகா ப்பனைவ ெச த் கின்றேபா  ேவ  
விதமாகக் க திச் ெசயற்ப வ  ெதாடர்பில் 

ாித தீர்ெவான்ைற வழங்குவாரா என்பைத ம்; 
 (iii) 1 9 9 6ஆம் ஆண்  தல் மாற்றமைட ம் 

வாழ்க்ைகச் ெசல க் ெகா ப்பனைவ சு க்கிச் 
ெச த் வதான , பணிப்பாளர் சைபயின் 
தீர்மானமின்றி, ன்னாள் ெபா காைமயாளர் 
ஒ வாினால் இலாபத்ைத அதிகமாகக் 
காட் ம்ெபா ட்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
தான்ேதான்றித்தனமான ஒ  தீர்மானமா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a) Is he aware that the variable cost of living 
allowance that should be paid to the pensioners of 
the People’s Bank is paid only to a certain group 
of pensioners of the People’s Bank violating 
fundamental rights and in contravention of the 
basic regulations of the Pension Trust Fund?  

(b) Will he admit that - 

 (i) some of the pensioners of the People’s 
Bank have been deprived of the cost of 
living allowance amounting to about Rs. 
20,000 monthly due to the aforesaid 
situation; and 

 (ii) when paying the pensions, all other state 
banks have been duly paying the variable 
cost of living allowance to date and the 
People’s Bank is the only state bank that 
acts outside this procedure treating a group 
of employees of the same level in two 
different ways?   

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether he would present a detailed report 
on the monthly cost of living allowance that 
is paid to the pensioners of the other state 
banks;  

 (ii) whether a speedy solution would be 
provided to the issue of treating differently 
to a group of pensioners only by the 
People’s Bank when paying the cost of 
living allowance; and 

 (iii) whether it is an arbitrary decision taken by a 
former General Manager to make the 
payment the freezing the variable cost of 
living allowance since 1996 without a board 
decision with a view to showing increased 
profits?  

(d) If not, why? 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ ගරු මන්තීතුමාෙග් 

පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) නැත.  

(ආ) (i) නැත. 

  විශාම භාර අරමුදෙල් මූලික ෙරගුලාසි අනුව අදාළ 
මාසෙය් විචල  ජීවන වියදම් දීමනාව ෙගවනු 
ලැෙබ්. 

 (ii) නැත.  

  මහජන බැංකු විශාම භාර අරමුදල මඟින් 1996 
වර්ෂයට ෙපර හා 1996 වර්ෂයට පසු වශෙයන් 
විශාම වැටුප් ෙගවා ඇත. 

  

 · 1996.06.07 දිනට ෙපර පැවැති විශාම වැටුප් 
ෙගවීෙම් කමෙව්දය 

  මාසික විශාම වැටුප ගණනය වන ආකාරය  

  විචල  ජීවන වියදම් දීමනාව  

  හැර දළ වැටුප x 80% - 85% - xxxx 

               100 

  එකතු කළා - අදාළ මාසෙය් විචල  ජීවන වියදම් 
දීමනාව    - xxxx 

  ඒ අනුව මාසික විශාම වැටුප  - xxxx 

  පරිවර්තිත විශාම වැටුප ගණනය වන ආකාරය 

  විචල  ජීවන වියදම් දීමනාව හැර  

  දළ වැටුප     x 80% - 24%  - xxxx 

              100 
  

 · 1996.06.07 දිෙනන් පසු විශාම වැටුප් ෙගවීෙම් 
කමෙව්දය 

  මාසික විශාම වැටුප ගණනය වන ආකාරය 

  උදාහරණ - ෙසේවා කාලය අවුරුදු 20 නම් විශාම 
වැටුප, අවසන් වරට ලද  

  දළ වැටුප     x 80                - xxx 

          100 

677 678 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා] 
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  පරිවර්තිත විශාම වැටුප ගණනය වන ආකාරය  

  අවසන් වරට ලද  

   දළ වැටුප    x 90   x 24       - xxx 

                         100 

(ඇ) (i) ඔව්. 

අෙනකුත් රාජ  බැංකු විශාමිකයන්ට ෙගවනු ලබන මාසික 
ජීවන වියදම් දීමනා - 2016 වර්ෂය 
 

 
 (ii) ඉහත (ආ) (ii) හි ෙතොරතුරු අදාළ ෙව්. 

 (iii) නැත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

  
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එතුමා කියූ ආකාරයටම 

විශාමිකයන්ට ෙවනස් වන ජීවන වියදම් දීමනාව ෙගවන ආකාරය 
සම්බන්ධෙයන් 1996න් පසු ෙවනස් තීරණයක් ගත් නිසා තමයි 
ඇත්තටම ඒ විකෘති තත්ත්වය ඇති වී තිෙබන්ෙන්. ගරු 
අමාත තුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් අහන පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 
ෙමයයි. අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ෙහෝ මාණ්ඩලික පතිකාවක් මඟින් 
ෙහෝ අවසර දී ෙනොමැති තත්ත්වයක් යටෙත්, අෙනකුත් සියලු 
රාජ  බැංකුවලින් කටයුතු ෙනොවන ආකාරයට, මහජන බැංකුවට 
විතරක් අදාළ වන ආකාරයට ෙමවැනි තීරණයක් ගන්න චක 
ෙල්ඛයක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
1996 එක් වෘත්තීය සංගමයක් විසින් එහි විශාම වැටුප් 

සම්බන්ධෙයන් විෂමතාවක් සිදු වන ෙහේතුව ෙපන්වා ෙමහි 
සංෙශෝධනයක් ඇති කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළාට පසුව, 
මහජන බැංකුෙව් එම අධ ක්ෂ මණ්ඩලය සහ සියලුම කණ්ඩායම් 
සාකච්ඡාවක් කරලා  එවකට තිබුණු රජය යටෙත් අලුත් විශාම 
වැටුප් ෙගවීම් කමයක් මහජන බැංකුව විසින් නිර්මාණය කළා. එහි 
විශාම භාර අරමුදල පිහිටුවා පධාන විධායක නිලධාරි, 
සාමාන ාධිකාරී ඇතුළු කළමනාකාරීත්වෙය් නිලධාරින් පස් 
ෙදනකු, මහජන බැංකුෙව් ෙසේවක පජාව නිෙයෝජනය කරනු ලබන 
සියලුම වෘත්තීය සමිතිවලින් පත් කළ එක් නිෙයෝජිතයකු බැගින් 
සහ මහජන බැංකුෙව් විශාමිකයන්ෙග් සංගමෙය් නිෙයෝජිතයන් 
ෙදෙදනකුෙගන් එකතු කරපු ෙදොෙළොස් ෙදනකුෙගන් යුත් භාරකාර 
මණ්ඩලයක් පිහිෙටව්වා. ඒ අනුව 1996 මහජන බැංකුෙව් 

මාසය ජාතික 
ඉතිරිකිරීෙම් 
බැංකුව ෙගවූ 
දීමනා 

ලංකා බැංකුව 
ෙගවූ දීමනා 
රුපියල් 

ජනවාරි 27,491.15 27,491.21 

ෙපබරවාරි 27,444.56 27,444.62 

මාර්තු 27,273.74 27,273.77 

අෙපේල් 26,947.58 26,947.62 

මැයි 27,320.33 27,320.37 

ජුනි 28,003.70 28,003.74 

කමෙව්දය ෙවනස් කළා. ඒ කමය අෙනකුත් රාජ  බැංකුවල 
තිෙබන විශාම කමයට වඩා ෙවනස්.  ඒ කමය අනුමත කර 
තිෙබන්ෙන් සියලුම වෘත්තීය සංගම්, විශාමික සංගම් සහ ඒ 
කණ්ඩායම්. ෙම්ක අනුමත කෙළේ 1996 දී.  එදා සිට අද දක්වා ඒ 
කමය දිගටම පවත්වාෙගන යනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒකම තමයි පශ්නය. ෙම්ක 

සම්බන්ධෙයන් වෘත්තීය සමිතිත් මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කළාට 
පසු, කම්කරු ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් ෙබ්රුම්කාරවරයකු ෙදන  
තීන්දුව අනුව, ෙම් ඉල්ලීම සාධාරණ නිසා ෙදපාර්ශ්වය එකතු 
ෙවලා සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගන්න කියලා තීන්දුවක් දුන්නා. 
ඒ තීන්දුවට විරුද්ධව මහජන බැංකුවම උසාවියට අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මහජන බැංකුව උසාවියට අභියාචනයක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඒක ෙබ්රුම්කාරවරයාෙග් තීරණයට 
විරුද්ධ බවයි ෙපනී යන්ෙන්. ඒෙකන් කියන්ෙන් පතිපත්තිමය 
වශෙයන් ගත්තාම, මහජන බැංකුව ෙම් දීමනාව ෙම් ආකාරයට 
ෙදන්න එකඟ නැහැයි කියන එකයි. අනික් සියලු බැංකු ඒ දීමනාව 
ෙදනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, 2000 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ අනික් සියලුම 
රාජ  බැංකු, ඒ බැංකුවල විශාම වැටුප් දීමනාව ෙදවතාවක් වැඩි 
කර තිෙබනවා. නමුත්, මහජන බැංකුෙවන් විශාම ගත් 
නිලධාරින්ට විතරක් එම දීමනාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන 
තිෙබන බරපතළ පශ්නය තමයි, සමාන ක්ෙෂේතෙය් බැංකු 
ෙදකකින් එක බැංකුවකින් විශාම ගත් නිලධාරින් පිරිසකට 
අසාධාරණයක් සිදුවීම. අනික් රාජ  බැංකුවල විශාමික 
නිලධාරින්ට ලැෙබන වරපසාද මහජන බැංකුෙව් විශාමික 
නිලධාරින්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අසමානතාව ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඔය කියන තීරණය නිසා නම්, එම තීරණය ෙවනස් 
කරන්න මහජන බැංකුවට බැරි ඇයි? 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් ලංකා බැංකුෙව් විශාමික නිලධාරින්ට ලබා 

ෙදන විශාම වැටුප් දීමනා වැඩි වීම මහජන බැංකුෙව් විශාමික 
නිලධාරින්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා ෙන්. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ලංකා බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව, අෙනක් සියලුම 

රාජ  බැංකු ඒ තීරණය කියාත්මක කරනවා. එෙහම තිබියදී 
මහජන බැංකුෙවන් විශාම ගත් අයට විතරක් ෙලොකු 
අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කම ෙදකක්? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔව්, කම ෙදකක්. පැහැදිලිවම කම ෙදකකට ගණනය කිරීම 

නිසා තමයි ඒ අසාධාරණය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 1996 ඉඳලා තමයි ෙම් 

කමෙව්දය කියාත්මක වුෙණ්. දැන් 2016ත් ඇවිල්ලා. අවුරුදු 20ක් 
එක දිගටම කියාත්මක කළ කමෙව්දයක්. ඒ අතර තුර ආණ්ඩු 
කිහිපයක් තිබුණා. ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඒ ආණ්ඩුවලට අවස්ථා 
කිහිපයක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එක 
කාලයක පරිවාස ආණ්ඩුවකට සම්බන්ධ ෙවලා හිටියා. පරිවාස 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ෙකොට තමන්ෙග් බලය පාවිච්චි කරලා ෙම් 
ඉල්ලීම් ඉටු කරන්න අවස්ථාව තිබුණා. ඉදිරිෙය්දී විශාමිකයන්ෙග් 
සංගමෙය් නිලවරණය පැවැත්ෙවනවා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ෙම්වා පශ්න හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක 
සැලකිල්ලට ගන්ෙන් නැතුව මම ෙම් පශ්නයට නිවැරදිව 
උත්තරයක් ෙදන්නම්. එකක් තමයි ෙම් කමය නිර්මාණය කරලා, 
දැනට කියාත්මක කරන මහජන බැංකුෙව් විශාම වැටුප් කමයට 
අනුව හිමිවන වැටුප - තමන් විශාම යනෙකොට තමන්ට හිමිවන 
වැටුප - ගණනය කරලා ඒකට, තමන් ෙසේවෙය් සිටි අවසාන 
කාලෙය් ජීවන වියදම් දීමනාව - COLA - එකතු කිරීම. 

එෙහම එකතු කරලා එන මුළු ගණන තමයි තමන්ෙග් ජීවිත 
කාලය තුළ, විශාම වැටුප ලැෙබන ෙතක්  ලැෙබන්ෙන්. ඊට 
අමතරව පරිවර්තික විශාම වැ  ටුප -commuted pension එක-  ලබා 
ෙදනවා. ඒ කියන්ෙන්, තමන්ෙග් වැටුප මාස 24කින් වැඩි කරලා ඒ 
මුළු ගණනම විශාම යන ෙසේවකයාට මහජන බැංකුෙවන් ලබා 
ෙදනවා. ඒ අනුව විශාම යනෙකොට මාස 24ක වැටුපක් ලබා 
ෙදනවා. 1996ට කලින් අවුරුදු 10ක් ගියාට පසුව ඒ මුදල 
තමන්ෙග් විශාම වැටුෙපන් ආපහු කපා ගත්තා. දැන් ඒ මුදල කපා 
ගන්ෙන් නැහැ. මාස 24ක වැටුප  කිසිම කපා හැරීමක් කරන්ෙන් 
නැතිව සම්පූර්ණෙයන්ම විශාමිකයාට ලබා ෙදනවා. අෙනක් 
බැංකුවලින් ඒක ෙගවන ෙකොට එය කපා හරිනවා.  අෙනක් බැංකු 
විශාම වැටුප් ගණනය කරනෙකොට ජීවන වියදම් අංකය ෙවනස් 
වන ආකාරයට එකතු කර ෙගන යනවා. අෙනක් බැංකුයි, මහජන 
බැංකුවයි සසඳන ෙකොට පුංචි ෙවනසක් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
ෙවනස අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. එයට අමතරව මහජන බැංකුෙවන් 
ෙසෞඛ  සඳහා රක්ෂණයක්, ෙවනත් ෙගවීම්, විශාම යන 
ෙකෙනකුට අඩු ෙපොලියකට -විෙශේෂ ෙපොලියකට - ණය ගැනීෙම් 
අවස්ථාවන් යනාදී වශෙයන් ඒ හැම පහසුකමක්ම ලබා ෙදනවා.   

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට 
මම කියන්න කැමැතියි, එය බැංකුව තුළින් ගත යුතු තීරණයක්, 
එයට අෙප් ෙද්ශපාලනෙය් කිසි බලපෑමක් නැහැයි කියලා. 
විශාමිකයන්ෙග් පහසුව සඳහා තමන්ෙග් කමෙව්දය තුළ යම් යම් 
ෙවනස්කම් කරන්න එම සංගමය, එතැන තිෙබන වෘත්තීය සංගම් 
හා විශාමිකයන්ෙග් සංගම් සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩලය එකඟ නම්  
ඒෙක් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමට අපි ඒක 
සකස් කරලා ෙදනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙමහි තිෙබන්ෙන් 

ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි; මානුෂික පශ්නයක්. ෙමහි නිල 
වරණ පශ්නයකුත් නැහැ. මා දන්නවා, නිල වරණයකුත් නැහැයි 
කියලා. අනික් බැංකුත් එක්ක බලන විට ෙවනස අවම වශෙයන් 
රුපියල් 20,000කට වැඩියි, උපරිම ෙවනස ගත්ෙතොත් ඊට වඩා 
වැඩියි. ඒ කියන්ෙන්, ෙවනස පුංචි එකක් ෙනොෙවයි, ගරු 
ඇමතිතුමනි. මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමන්න ෙම් ඉල්ලීමයි. 
කම්කරු ෙකොමසාරිස්ෙග් තීන්දුව විභාගයට ලක්වන අතෙර් 
ෙබ්රුම්කරු මරණයට පත් වුණා. එතෙකොට මහජන බැංකුව 

නඩුවක් සම්බන්ධෙයන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. 
එම නිසා තවම එහි අවසානය නිගමනයක් නැතිවයි පවතින්ෙන්. 
අඩු තරෙම් ෙම් පිළිබඳව නිසි බලධාරියකු පත් කරලා, ෙම් 
කාරණාවට අවසාන නිගමනයක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් විශාමිකයන් 
සදාකාලිකව ජීවත් වන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔවුන් මිය යනවා. 
විශාමිකයන් ඒ කාලෙය් තමන් ෙසේවය කළ ආයතනෙය් 
තෘප්තියකින් ෙසේවය කළා නම්, විශාම ගියාට පසුවත් තෘප්තියකින් 
ජීවත් වන්න පුළුවන් විධියට ඔවුන්ට සහනයක් දීම සඳහා 
ඉක්මනින් ෙබ්රුම්කරුවකු නම් කරලා, නිසි බලධාරි නම් කරලා 
ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරමු. ඇත්තටම ෙම් කාරණාව 
සම්බන්ධෙයන් අදාළ නිලධාරින් සහ විශාමික සංගම්වල ඔය 
කියන නි ෙයෝජිතයනුත් එක ෙම්සයකට කැඳවා සාකච්ඡා කරන්න 
ඔබතුමා එකඟද? 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැනට දළ වශෙයන් 7,153ක පමණ 

විශාමිකයන් පිරිසක් ඉන්නවා. අපි යම් කමෙව්දයක් අලුතින් 
සංෙශෝධනය කරලා නැවත සකස් කරනවා නම්, බැංකුෙව් මූල  
පද්ධතියට හානියක් ෙනොෙවන්න ඒක කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
පාෙයෝගික කමෙව්දයක් විය යුතුයි. ෙම් කමය සකස් වන්ෙන්, 
විෙශේෂෙයන්ම විශාම භාර අරමුදලක් පිහිටුවා, ඒ විශාම භාර 
අරමුදෙල් සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් ෙකොටස්කරුවන් හැටියට සිටින 
ෙලසයි. එය ඔවුන්ටම අයිති ෙදයක් හැටියටයි යන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න මා එකඟයි. ඒ නිසා විශාමික 
සංගමෙය් නිෙයෝජිතයන් සහ බැංකුෙව් නිෙයෝජිතයන් එක්ක 
වගකීමක් ඇති ෙකෙනකු පත් කරලා, ෙම් ගැන පරීක්ෂා කර බලා 
ඔවුන්ට එකඟත්වයකට එන්න පුළුවන්ද කියලා බැලීමට මා 
එකඟයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපිත් මැදිහත්කරුවන් හැටියට එයට 

සම්බන්ධ ෙවමු. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාත්, 
මමත් ෙමම කාරණාව නිරවුල් කර ගන්න මැදිහත් ෙවමු. මා  
ඔබතුමාෙගන් ඒ ඉල්ලීම කරනවා. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ෙහොඳයි. හැබැයි, නිලවරණෙයන් පසුව. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. 

  
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් දුරකථන බදු: විස්තර   

 லங்கா ெர ெகாம் ெதாைலேபசி வாிகள் : விபரம் 
TAXES LEVIED BY SRI LANKA TELECOM: DETAILS 
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5. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1) : 

681 682 
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(අ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට අයත් සියලු 
දුරකථනවලින් අයකරනු ලබන බදු වර්ග හා බදු 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එකී බදු සියල්ල එකතු වූ පසු මුළු අයකිරීෙම් 
පතිශතයක් ෙලස ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
ආයතනයට ෙකොපමණ අය කිරීමක් කළ හැකිද; 

 (iii) එම අයකිරීම් කරනු ලබන්ෙන් කුමන නිශච්ිත 
වගන්තියක් යටෙත්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i)  லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்திற்குச் 
ெசாந்தமான அைனத்  
ெதாைலேபசிகளி ந் ம் அறவிடப்ப கின்ற 
வாி வைககள் மற் ம் வாித் ெதாைககள் 
ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  வாிகள் அைனத் ம் ேசர்க்கப்பட்ட 
பின்னர் ெமாத்த அறவிடல் சத தெமன்ற 
வைகயில்   லங்கா ெர ெகாம் 
நி வனத்தினால் எவ்வள  அற ட் ைன 
ேமற்ெகாள்ள ம்: 

 (iii) ேமற்ப  அற கள் எந்த திட்டவட்டமான 
வாசகத்தின் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Telecommunication and Digital 

Infrastructure: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the different taxes charged on all types of 
telephones belong to Sri Lanka Telecom 
and the rates at which they are charged 
separately; 

 (ii) what percentage Sri Lanka Telecom can 
collect on the total charges for its services 
when all the taxes referred to above are 
added up; and  

 (iii) under which specific clauses of law those 
charges are levied? 

(b) If not, why?  
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka - Deputy Minister of 
Telecommunication and Digital Infrastructure) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 

යටිතල පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ලබා ෙදනවා. 

(ආ) (i) අයකරනු ලබන බදු වර්ග හා බදු පමාණ 

  විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවා (අන්තර් ජාල ෙසේවා සහ IDD 
ෙසේවාව හැර) 

  ෙසස ්බද්ද (2%) 2.08% 

  ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද (2%) 2.08% 

  විදුලි සංෙද්ශ බදු (25%) 26.04% 

  එකතු කළ අගය මත බදු (15%) 19.53% 

  අන්තර්ජාල ෙසේවා 

  ෙසස ්බද්ද (2%) 2.08% 

  ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද (2%) 2.08% 

  විදුලි සංෙද්ශ බදු (10%) 10.42% 

  එකතු කළ අගය මත බදු (15%) 17.19% 

  IDD ආදායම 

  ෙසස ්බද්ද (2%) 2.08% 

  ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද (2%) 2.08% 

  එකතු කළ අගය මත බදු (15%) - IDD ආදායම, 
  

  ෙසස ්හා ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම්  

  බද්ද 15.63% 

  IDD අය කිරීම් මිනිත්තුවකට   රුපියල්  3.00 

  IDD ආදායම මත එකතු කළ අගය මත 

  බදු හා ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද 17.35% 

 (ii) මුළු බදු හා අය කිරීම් 

  විදුලි සංෙද්ශන ෙසේවා  

  (අන්තර්ජාල ෙසේවා හැර) 49.73% 

  අන්තර්ජාල ෙසේවා 31.77% 

  IDD ආදායම 

  IDD ගාසත්ු මත මුළු බදු 19.79% 

  IDD අය කිරීම්  
මිනිත්තුවකට රුපියල් 3.00 

  IDD අය කිරීම් මත මුළු බදු 17.35% 

 (iii) බදු අය කිරීම්වලට අදාළ වගන්ති හා ෙල්ඛන: 

1. ෙසස ් - 1991 අංක 25 දරන ශී ලංකා විදුලි 
සංෙද්ශ පනත (2010 ෙදසැම්බර් 27 දිනැති 
අංක 1686/4 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 1 
 ෙකොටස: 1 වගන්තිය යටෙත්) 

2.  ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද - 2009 අංක 9 
දරන ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු පනත (ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් 
කරන ලද නිෙව්දනය සහ මුදල් අමාත ාංශය 
විසින් නිෙව්දනය කරන ලද ෙවනසව්ීම් මත 
පදනම්ව ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිසම විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපිය) 

3. විදුලි සංෙද්ශ බද්ද  -  2011 අංක 21 දරන 
විදුලි සංෙද්ශ බදු පනත. 

4. එකතු කළ අගය මත බදු  -  2002 අංක 14 
දරන එකතු කළ අගය මත බදු පනත (ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් 
කරන ලද නිෙව්දනය සහ මුදල් අමාත ාංශය 

683 684 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසින් නිෙව්දනය කරන ලද ෙවනසව්ීම් මත 
පදනම්ව ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිසම විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපිය) 

5. IDD බදු  -  2004 අංක 11 දරන මුදල් පනත 
(2015 මැයි 18 දිනැති අංක 1915/2 දරන 
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 1ෙකොටස: 1 
වගන්තිය යටෙත්) 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ෙම් බදු පමාණ හා බදු වර්ග සියල්ලම එකතු කළාම, අෙප් විදුලි 
සංෙද්ශ ගාස්තුවට සාෙප්ක්ෂව ෙම් බදුවල පමාණය ෙකොපමණද? 
විදුලි සංෙද්ශ ගාස්තුවට සාෙප්ක්ෂව ෙම් බදුවල එකතුෙව් පමාණය 
ෙකොපමණද? 

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට ෙම් දීලා තිෙබන 

වාර්තා අනුව අපි ඒ පමාණ ඉදිරිපත් කළා. ගරු මන්තීතුමා මතු 
කරන පශ්නයට මීට වඩා වැඩි විස්තරයක් ලිඛිතව ලබා ෙදන්න 
ඉදිරි දිනයකදී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා සරල පශ්නයක් අහන්ෙන්. ෙකෝල් එකක 

ගාස්තුව රුපියල් 20ක් නම්, එහි බද්ද රුපියල් කීයද කියලායි  
අහන්ෙන්.  දුරකථන ඇමතුම් ගාස්තුව කීයද, එහි බදුවල එකතුව 
කීයද කියලායි අහන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම අහන්ෙන් දුරකථන ගාස්තුෙව් බදුවල එකතුෙව් පතිශතය 

ෙකොපමණද කියලායි. එය සියයට 80ක්ද, නැත්නම් සියයට කීයක්ද 
කියලායි මම අහන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඒ 
පශ්නය අහන්ෙන් විදුලි සංෙද්ශ නියාමන අධිකාරි පනෙත් 
වගන්තියක් තිෙබනවා, "අය කරනු ලබන මුළු බදු එකතුෙව් 
පමාණය එක්තරා පතිශතයකට ෙනොවැඩි විය යුතුයි" කියලා. ඒ 
වගන්තිය අනුව තමයි මම ෙම් පශ්නය විමසන්න කල්පනා කෙළේ. 
මම ෙම් පශ්නය ඇසීමට ෙයොමු වූ මූලික ෙහේතුව එයයි. ඔබතුමා 
ඒකට දැන් උත්තර ෙදන්ෙන් නැත්නම්, දැනට ලබාදී තිෙබන 
ෙතොරතුරුවලත් ඒ පශ්නයට පිළිතුරක් නැත්නම්, අපට ලිඛිතව 
පිළිතුර ලබාදීමට ඔබතුමා බාර ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. ඒකයි මෙග් 
වුවමනාව.  

 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ලිඛිතව විස්තර ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
දුරකථන ඇමතුම්වලට අපි ෙකොපමණ ගාස්තුවක් - බද්දක් - 

ෙගවනවාද කියලා ෙම් ගරු සභාවට ෙහළිදරවු කරන්න අවශ යි.  
 

ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 
ගරු මන්තීතුමනි, පුළුල් විස්තරයක් එක්ක  ඔබතුමාට  ලිඛිතව 

ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 

 
 

ඖෂධෙව්දීන්ෙග් හිඟය:  ගනු ලබන පියවර 
ம ந்தாளர்களின் பற்றாக்குைற: நடவ க்ைக 
SHORTAGE OF PHARMACISTS: MEASURES TAKEN 
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7. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ලියාපදිංචි ඖෂධ ෙවළඳසැල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ශී ලංකාෙව් සිටින සහතිකලත්  ඖෂධෙව්දීන් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වර්ෂ 2011 - 2015 දක්වා ඖෂධෙව්දී බාහිර 
විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වූ අෙප්ක්ෂකයින් 
සංඛ ාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iv) වර්ෂ 2011 - 2015 දක්වා එම විභාගය සමත් වූ 
සංඛ ාව, වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (v) දිවයිෙනහි ඖෂධෙව්දීන්ෙග් හිඟයක් ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, එම හිඟය මඟ හැරීම සඳහා ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள 
ம ந்தகங்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இலங்ைகயி ள்ள சான்றிதழ்ெபற்ற 
ம ந்தாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (iii) 2011 - 2015 வைர ம ந்தாளர்க க்கான 
ெவளிவாாிப் பாீட்ைசக்குத் ேதாற்றிய 
அேபட்சகர்களின் எண்ணிக்ைக, ஆண்  
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) 2011-2015  வைர ேமற்ப  பாீட்ைசயில் 
சித்திெயய்தியவர்களின் எண்ணிக்ைக, ஆண்  
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக எத்தைனெயன் 
பைத ம்; 
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 (v) நாட் ல் ம ந்தாளர்களின் பற்றாக்குைற 
நில கின்றெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்கின்றாரா 
என்பைத ம்; 

 (vi) ஆெமனில், ேமற்ப  பற்றாக்குைறையத் 
தவிர்ப்பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine: 
(a)  Will he inform this House- 
 (i)  the number of registered pharmacies in Sri 

Lanka; 
 (ii)  the number of registered pharmacists in Sri 

Lanka;  
 (iii)  separately, in respect of each year from the 

year 2011 to 2015, the number of 
candidates who sat for the pharmacist 
external examination; 

 (iv)  separately, the number of candidates who 
passed the said examination from the year 
2011 to 2015; 

 (v)  whether he accepts that there is a shortage 
of pharmacists in the island; and 

 (vi)  if so, the steps to be taken to overcome this 
shortage?  

(b)  If not, why?  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා 

ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
ෙදනවා. 

(අ) (i) 3400 (තුන්දහස ්හාරසීයකි) 

 (ii) 8169 (අටදහස ්එකසිය හැට නවයක්) පමණ ෙව්. 

 (iii) ඖෂධෙව්දී බාහිර විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වූ 
අෙප්ක්ෂකයින් සංඛ ාව 

 
 (iv) විභාගය සමත් වූ සංඛ ාව 

  
 (v) ඔව්. 

 (vi) 1.  ඖෂධෙව්දී ඩිප්ෙලෝමාධාරින් බඳවා ගැනීම. 

  2.  ඖෂධෙව්දී උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

වසර සංඛ ාව 
2011 - 
2012 880 

2013 2393 
2014 - 
2015 1737 

වසර සංඛ ාව 
2011 - 
2012 238 
2013 774 
2014 - 
2015 128 

ගරු ඇමතිතුමා අද දිනෙය් පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් කටයුතුවලට 
සහභාගි ෙවන්ෙන් නැති නිසායි මා පිළිතුර ඉදිරිපත් කෙළේ.  
එතුමාෙගන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුරටත් ෙතොරතුරු දැනගන්න 
පුළුවන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැන් වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. 
ෙම් කරුණුවලට අමතරව ඔබතුමාට විස්තර දැනගන්න අවශ  
නම් පසුව පුළුල් විගහයක් කරන්නම් කියා ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා.  

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ෙහොඳයි. 

 
කින්නියා ගම්මානෙය් අවතැන් වූ මුස්ලිම් පවුල් :  

යළි පදිංචි කරවීම 
கிண்ணியாவில் இடம்ெபயர்ந்த ஸ் ம் 

கு ம்பங்கள்: மீளக் கு யமர்த்தல் 
DISPLACED MUSLIM FAMILIES IN KINNIYA: RESETTLEMENT 
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8. ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1): 

(අ) (i) ඈත අතීතෙය් සිට තිකුණාමල දිසත්ික්කෙය්, 
කින්නියා ගම්මානෙය් මුසල්ිම් ජනතාව ජීවත් වූ 
බවත්; 

 (ii) එම පෙද්ශෙය් පැවති තසත්වාදී ගැටුම් ෙහේතුෙවන් 
අවතැන් වූ මුසල්ිම් ජනතාව ෙමෙතක් එම 
ගම්මානෙය් නැවත පදිංචි කර ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) තසත්වාදී ගැටුම් ෙහේතුෙවන් කින්නියා 
ගම්මානෙය් අවතැන් වූ මුසල්ිම් පවුල් සංඛ ාව සහ 
එම පවුල්වල සාමාජිකයන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම ජනතාව එහි නැවත පදිංචි කිරීමට හැකි 
ඉක්මනින් කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , 

மீள்கு ேயற்ற மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) பண்ைடய காலந்ெதாட்  தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் கிண்ணியா கிராமத்தில் ஸ் ம் 
மக்கள் வாழ்ந்  வந் ள்ளார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) அந்தப் பிரேதசத்தில் நிலவிய பயங்கரவாத 
ேமாதல்கள் காரணமாக இடம்ெபயர்ந்த ஸ் ம் 
மக்கள் இ வைர அக்கிராமத்தில் 
மீள்கு யமர்த்தப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) பயங்கரவாத ேமாதல்கள் காரணமாக 
கிண்ணியா கிராமத்தி ந்  இடம்ெபயர்ந்த 

ஸ் ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் 
அக்கு ம்பங்களின் அங்கத்தவர்கள  
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) இந்த மக்கைள அங்கு மீளக் கு யமர்த்த 
ாிதமாக நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  Muslims lived in Kinniya in Trincomalee 
District since ancient times; and 

 (ii)  the Muslims who were displaced by the 
terrorist activities in the area have not been 
resettled in that village so far? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of Muslim families in Kinniya 
that was displaced by terrorist activities and 
the number of members of those families; 
and 

 (ii)  whether arrangements will be made to 
resettle those people in that area as soon as 
possible? 

(c)  If not, why?  
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා (බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා 
හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் - சிைறச்சாைலகள் 
ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் 
இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Sir, the Answer  is as follows: 

(a)  (i)  I am aware that the Muslim Community 
lived in the village of Kinniya in 
Trincomalee District. 

      (ii)  5,377 persons of 897 families who were 
displaced due to conflict environment have 
already been  resettled. 

(b)  (i)    There are 1,137 families and 5,934 persons 
of  the village of Kinniya who were 
displaced due to conflict environment.  

 (ii)  These communities previously had resided 
in the lands possessed by the Department of 
Forest Conservation. Resettlements can be 
fulfilled once those lands are released from 
the Forest Department. 

  Already 58 families were issued deeds on 
20.05.2016 and necessary actions are taken 
to resettle the remaining displaced families 
by providing lands. 

(c)    Not applicable. 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
குறிப்பாக, நான் இன்  ேகள்வி எ ப்பியி ப்ப  

என் ைடய பிரேதசமான கிண்ணியா பிரேதசத்ைதப் 
பற்றியாகும். அங்கு மீள்கு ேயற்றத்திேல பல குைறபா கள் 
இ ந் ெகாண் க்கின்றன. அவர்க க்கு இன்ன ம் 
அ ப்பைட வசதிகள் - மலசலகூட வசதிகள்கூட - ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கப்படவில்ைல. இதன் காரணமாக அவர்க ைடய 
நாளாந்தச் ெசயற்பா கைள ெசய்வதற்கு மிக ம் 
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். அைதவிட, யாைனத் 
தாக்குதல்களினால் உயிர்ச் ேசதங்கள் ஏற்படக்கூ ய நிைல 
அங்கு இ க்கின்ற . உண்ைமயிேல வின மக்க ம் 
வாழ்கின்ற தி ேகாணமைல மாவட்ட மீள்கு ேயற்ற 
நடவ க்ைககள் மிக ம் மந்த கதியிேல நடந்  
ெகாண் ப்பதாக தகவல்கள் வந் ெகாண் க்கின்றன. 
ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கேள, அைதத் ாிதப்ப த் ம் 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்கக்க ய வாய்ப் க்கள் இந்த 
நல்லாட்சி அரசாங்கத்திேல  இ க்கின்றனவா என்பைத இந்த 
இடத்திேல கூற மா?  
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
மீள்கு ேயற்றங்கள் அங்கு நைடெபற்றன. ேம ம், 

பிரச்சிைனகள் அங்கி ந்தால் அ பற்றி நீங்கள்  தய ெசய்  
எ த் லம் எனக்கு அறிவிக்க ம். அதற்ேகற்ற 
நடவ க்ைகைய நான் எ ப்ேபன் என்பைதக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். மலசலகூடங்கைள ம் நாங்கள் 
கட் க்ெகாண்  வ கின்ேறாம். உங்கள் கிண்ணியா 
பிரேதசத் க்கு ேமலதிக மலசலகூடங்கள் ேவண் ெமன்றால் 
தய ெசய்  அந்த விபரங்கைள எனக்கு அறிவித்தால் நான் 
அதற்ேகற்ற நடவ க்ைக  எ ப்ேபன்.  
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
சாி, நான் எ த் லமாக விபரங்கைள வழங்குகின்ேறன். 

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
நன்றி.  

 
"බුලත් ෙකොවුල්" පවාහනය : අවසර  

ெவற்றிைலக் கம்பங்கள் ஏற்றிச்ெசல்லல் : அ மதி 
TRANSPORT OF SUPPORTING STAKES FOR BETEL:  

PERMISSION 
        553/’16 

9. ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, කළුදාවල ගම්මානෙය් ජීවත්වන 
පවුල් 1500 කට ආසන්න පිරිසක් ඔවුන්ෙග් පධාන 
ජීවෙනෝපාය මාර්ගය ෙලස බුලත් වගා කිරීෙම් කටයුතුවල 
නියැෙලන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 
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(ආ) (i) බුලත් වගාව සාර්ථක ෙලස සිදු කිරීම සඳහා 
අත ාවශ  වන, "බුලත් ෙකොවුල්" ෙපොතුවිල්, 
ෙරොට්ටකුලම් පෙද්ශෙය් සිට කපා පවාහනය 
කිරීමට තහනමක් පනවා තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, “බුලත් ෙකොවුල් 2011” අංකය දරණ   
හා 2014.05.13 දිනැති වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් චකෙල්ඛය අනුව, ඔවුන්ට ඒ 
සඳහා අවසර ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சமானவைர ேகட்ட வினா: 

(அ) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் க தாவைள கிராமத்தில் 
வா ம் அண்ணளவாக 1500 கு ம்பங்கைளச் 
ேசர்ந்தவர்கள் தம  பிரதான வாழ்வாதாரமாக 
ெவற்றிைலச் ெசய்ைகயில் ஈ பட் ள்ளார்கள் 
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  ெவற்றிைலச் ெசய்ைகைய ெவற்றிகரமான 
ைறயில் ேமற்ெகாள்வதற்கு 

அத்தியாவசியமான "ெவற்றிைலக் கம்பங்கள்" 
ெபாத் வில் ெராட்டக்குளம் பிரேதசத்தி ந்  
ெவட்  ஏற்றிச் ெசல்லப்ப வதற்கு தைட 
விதிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii )  அவ்வாறாயின் வன திைணக்களத்தின் 
ெவற்றிைலக் கம்பம் 2011ஆம் இலக்க மற் ம் 
2014.05.13ஆம் திகதிய சுற்றறிக்ைகயின்ப  
இவர்க க்கு அதற்கான அ மதிைய வழங்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Is he aware that approximately 1500 families 
residing in Kaludawala village of  Batticaloa  
District engage in betel cultivation as their main 
livelihood activity? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  whether it has been banned to cut and 
transport the “supporting stakes for betel” 
from Rottakulam area of Pothuvil, which 
are essential for a successful betel 
cultivation; and   

 (ii)  if so, whether action will be taken to 
authorize them to do the above as per 
Circular No: Supporting stakes for betel 
2011 and dated 13.05.2014 of the 
Department of Forest Conservation? 

(c)  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  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික 

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

(අ) කළුදාවල ගාමෙය් වසන පවුල් 1500ක් පමණ ජීවෙනෝපාය 
වශෙයන් රැකියාව ෙලස බුලත් වගා කරන බවට 
කළුදාවෙල් බුලත් සංවර්ධන සංගමය විසින් ලිපියක් 
ඉදිරිපත් කර ඇත.   

(ආ)    (i)   නැත. 

  වන පතිපත්තියට අනුකූලව වනාන්තර ආශිතව 
ජීවත්වන ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය නංවාලීම 
සඳහා වනාන්තරයට හානියක් සිදු ෙනොවන පරිදි 
එහි හටගන්නා වනජ දව  ලබා දීෙම් හැකියාව 
පවතී. ඒ අනුව අදාළ පෙද්ශෙය් වනාන්තර තුළ 
බුලත් ෙකොවුල් තිෙබ් නම් සහ වනාන්තරයට 
හානියක් ෙනොවන ෙසේ ඒවා ඉවත් කිරීෙම් 
හැකියාව ඇත්නම් පමණක් බුලත් වගාවන්හි 
ෙයෙදන ෙගොවීන් සඳහා වන ආඥා පනෙත් 
පතිපාදනවලට යටත්ව බුලත් ෙකොවුල් ලබා දීෙම් 
හැකියාව ඇත. රජෙය් ඉඩම්වලින් ෙමන්ම ෙවනත් 
ඉඩම්වලින්ද ලබා ගන්නා බුලත් ෙකොවුල් 
පවාහනය කිරීම සඳහා පවාහන බලපත ලබා ගත 
යුතු ෙව්. 

   (ii)  බුලත් ෙකොවුල් 2011 හා 2014.05.13                      
යනුෙවන් චකෙල්ඛයක් වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් නිකුත් කර ෙනොමැති බව 
සඳහන් කරමි. 

(ඇ)   පැන ෙනොනඟී. 
  

අනුරාධපුර මහ ෙරෝහල: රථගාල ඉදිකිරීම 
அ ராத ரம்  ெபா  ைவத்தியசாைல : வாகனத் தாிப்பிட 

நிர்மாணம் 
ANURADHAPURA GENERAL HOSPITAL: CONSTRUCTION OF 

CAR PARK  
569/’16 

10. ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
 ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2014 වර්ෂෙය් ආරම්භ කර අතර මඟ නතර කර 
ඇති අනුරාධපුර මහ ෙරෝහෙල් රථ ගාල 
ඉදිකිරීෙම් ව ාපෘතිෙයහි වැඩ කටයුතු නැවත 
ආරම්භ කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ සඳහා විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙහෝ ව ාපෘතියක් තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙම් සඳහා ෙවන්ව තිබූ රුපියල් මිලියන ෙදකක 
මුදල අවිච්ෙඡ්ද වී ඇති නිසා, එම මුදල නැවත ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 (v) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ සඳහා විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙහෝ ෙයෝජනාවක් තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2014ஆம் ஆண் ல் ஆரம்பிக்கப்பட் , இைடயில் 
நி த்தப்பட் ள்ள அ ராத ரம்  ெபா  
ைவத்தியசாைலயின் வாகனத் தாிப்பிடத்ைத 
நிர்மாணிக்கும் க த்திட்டத்தின் பணிகள் 
மீண் ம் ஆரம்பிக்கப்ப மா; 

 (ii )  ஆெமனில்,  அத்திகதி யா ; 

 (iii )  இன்ேறல், அதற்கான மாற்  ேவைலத்திட்டம் 
அல்ல  க த்திட்டம் காணப்ப கின்றதா; 

 (iv )  இதற்காக  ஒ க்கப்பட் ந்த பா இரண்  
மில் யன் பணத்ெதாைக ெசல  
ெசய்யப்படா ள்ளதால் அத்ெதாைகைய 
மீண் ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

 (v )  இன்ேறல், இதற்கான மாற்  ேவைலத்திட்டம் 
அல்ல  பிேரரைண காணப்ப கின்றதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

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

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether activities of the project to construct 
a car park for Anuradhapura General 
Hospital, which were commenced in the 
year 2014 and stopped halfway, will be 
recommenced;   

 (ii)  if so, that date; 

 (iii)  if not, whether there is an alternative 
arrangement or project for that; 

 (iv)  as the provision of two million rupees that 
had been allocated for this project has been 
returned, whether action will be taken to 
obtain that provision again;  and 

 (v)  if not, whether there is an alternative 
arrangement or proposal for that?  

(b)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා වී ඇත. 

 (iv) ව ාපෘතිය අවිච්ෙඡ්ද වී ෙනොමැත. 

 (v) ඔව්. 

  ෙමම ඉඩම් ෙකොටස රථ ගාල ඉදි කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනා වුවද, ෙසෞඛ  අමාත ාංශය විසින් 

අනුරාධපුර ශික්ෂණ ෙරෝහලට පතිකාර ගැනීම 
සඳහා පැමිෙණන වකුගඩු ෙරෝගින්ට නවාතැන් 
ගැනීමට සුබ සාධක මධ සථ්ානයක් ෙලස 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා ඉඩම් ෙකොටස උතුරු 
මැද පළාත් ෙල්කම් ෙවත ෙවන් කර ෙදන ෙලස 
කර ඇති ඉල්ලීමට අනුව දැනට  පධාන ෙල්කම් 
ෙවත ඉඩම් ෙවන් කර දී එහි ඉදිරි කටයුතු ආරම්භ 
වී ඇති බැවින් ඉහත ව ාපෘතිය කියාත්මක 
ෙනොෙව්. 

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු අමාත තුමනි, අතුරු පශ්නයක් තිෙබනවා, ඔබතුමාට 

හැකි නම් පිළිතුරු ෙදන්න. වෘත්තීය සමිති සහ ෛවද වරුන්ෙග් 
ඉල්ලීම මත තමයි ඉඩම් ෙකොටසක් ෙවන් කෙළේ. එය පතිකාර 
ගන්නා වකුගඩු ෙරෝගින්ට නවාතැන් ෙපොළක් හැටියට වැඩිදියුණු 
කරනවා නම් රථගාල සඳහාත් විකල්ප කමෙව්දයක් සකසා ගැනීම 
අත වශ  කාරණයක්. ෙමොකද, ඒ අවට උසාවිය තිෙබනවා; 
පසිද්ධ පාසල තිෙබනවා; ෙවළඳ සංකීර්ණ තිෙබනවා. එහි දැඩි 
තදබදයක් තිෙබනවා. ඒ හින්දා තමයි වෘත්තීය සමිති සහ 
ෛවද වරුන් ඉල්ලීමක් කෙළේ, ඔවුන්ෙග් කඩිනම් ෙසේවාව 
සැපයීම සඳහා ෙම් තදබදය අවම කරන්න කියලා. ඒකට විකල්ප 
ඉඩමක් ෙවන් කිරීම අත වශ  කාරණයක් කියායි මා හිතන්ෙන්. 
ඔය ෙවන් කරපු ඉඩමට එහා පැත්ෙතන් තිෙබනවා තවත් ඉඩම් 
ෙකොටසක්. ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ගරු 
අමාත තුමනි. ෙමොකද, දැඩි වාහන තද බදයක් එතැන තිෙබනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
දැනට ඒ රථගාල ෙවනුවට වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් -වැඩි 

අවශ තාව නිසා- ශුභ සාධන මධ ස්ථානයක් හදන්න තීරණය කර 
තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ඒක ෙහොඳයි. එහි ගැටලුවක් නැහැ.   

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔබතුමාෙග් අදහස මම ගරු සව්ෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට 

ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔබතුමා කියන්ෙන්, ෙදකම ෙකෙරන්න ඕනෑ 
කියන එකයි.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11-621/'16-(1), ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මන්තීතුමා. 

 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  පළාත් සභා හා පළාත් 

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

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

 
යුෙරෝපා මහාද්වීපයට අයත් රටවලදී මිය ගිය  

ශ ී ලාංකික පුරවැසියන් :විස්තර 
ஐேராப்பியக் கண்ட நா களில் மரணித்த இலங்ைகப் 

பிரைசகள் : விபரம் 
DECEASED SRI LANKAN CITIZENS IN COUNTRIES OF 

EUROPEAN CONTINENT: DETAILS 
105/’15 

15.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 

(අ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා වසර 
පහක කාලය තුළ යුෙරෝපා මහාද්වීපයට අයත් 
රටවලදී මිය ගිය ශ  ීලාංකික පුරවැසියන් සංඛ ාව, 
එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ීලංකාෙව් පදිංචි ලිපිනය 
හා උක්ත රටවලදී කරන ලද රැකියා කවෙර්ද; 

 (iii) එම පුද්ගලයන්ෙග් මරණවලට ආසන්නතම ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ යුෙරෝපා මහාද්වීපයට අයත් රටවලදී පූර්ණ 
සහ අර්ධ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ ශ  ීලාංකික 
පුරවැසියන් සංඛ ාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ී ලංකාෙව් ලිපිනය හා 
උක්ත රටවල්හි දී කරන ලද රැකියා කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම පුද්ගලයන් ආබාධිත වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(அ) (i) 2010.01.01ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் பகுதியில் 
ஐேராப்பியக் கண்டத்தி ள்ள நா களில் 
மரணித்த இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம், 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் ாிந்த 

ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii )  இந்த ஆட்களின் மரணங்க க்கான அண்மித்த 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv )  இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 
ஆம் திகதி வைரயிலான ஐந்தாண்  காலப் 
பகுதியில் ஐேராப்பியக் கண்டத்தி ள்ள 
நா களில் ைமயாக அல்ல  பகுதியளவில் 
அங்க ன நிைலைமக்கு உள்ளாகிய இலங்ைகப் 
பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் 
பிரகாரம் தனித்தனியாக எத்தைனெயன் 
பைத ம், 

 (ii )  இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் 

ேமற்ெகாண்ட ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iii )  இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 (iv )  இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம், 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Foreign Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Sri Lankan citizens who died 
in countries of European Continent during 
the period of five years from 01.01.2010 to 
31.12.2014 in relation to each country, 
separately; 

 (ii) their names, age, residential address in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii) the immediate reason for the deaths of those 
people; and 

 (iv) the reliefs provided by the Government for 
them? 

(b) Will he also inform this House -  

 (i) the number of Sri Lankan citizens who 
became partially and totally disabled in 
countries of European Continent during the 
period from 01.01.2010 to 31.12.2014 in 
relation to each country, separately; 

 (ii) their names, age, residential address in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii) the reasons for those people to become 
disabled; and 

 (iv) the reliefs provided by the Government for 
them? 

(c) If not, why? 

695 696 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
 

(අ)  (i)  2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ යුෙරෝපා මහාද්වීපයට අයත් රටවලදී                         
ශී ලාංකික පුරවැසියන්ෙග් මරණ 661ක් සිදුවූ බවට 
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  

 (ii)  මීට අදාළව දීර්ඝ ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. එය 
Annex - A ෙලස සභාගත* කරනවා. 

 (iii)    Annex - B හි සඳහන් වනවා. Annex - B සභාගත* 
කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, ඔබතුමා (අ) (iii)ට පිළිතුර 

වශෙයන් දැන් කිව්වා, පුද්ගලයන්ෙග් මරණවලට ආසන්නම ෙහේතු 
සභාගත කරනවා කියලා. ඒ හයසිය ගණෙන්ම නම් ඉස්සරහින් 
තිෙබන ෙහේතු ෙනොව, සමස්තයක් විධියට ගත් කල ඒ කුමන 
ෙහේතුන් නිසාද කියන එක සම්බන්ධෙයන් summary sheet එකක් 
ඔබතුමාට දී තිෙබනවාද?   

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙබොෙහෝ අය වයසට ගිහින් තමයි මිය යන්ෙන්. 

 (iv) වාර්තා වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) යුෙරෝපා මහද්වීපයට අයත් රටවල පිහිටි ශී ලංකා 
දූත මණ්ඩලවල පවතින වාර්තාවලට අනුව 
2010.01.01 සිට 2014.12.31 දක්වා කාලෙය්දී 
ආංශික වශෙයන් ෙහෝ පූර්ණ වශෙයන් ආබාධිත ශී 
ලාංකිකයන් පිළිබඳ කිසිදු ෙතොරතුරක් ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමනි, මා ෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  මිය ගිය අය 661 ෙදෙනක් පිළිබඳව වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඉතාලිය, මහා බිතාන ය, යම් 
පමාණයකට ජර්මනිය සහ පංශය ඇතුළු යුෙරෝපා රටවල් 
කිහිපයක විවිධ වෘත්තීන්හි ශී ලාංකිකයන් ෙසේවය කරනවා. ඒ අය 

ඒ ර ටවල තිෙබන මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාල, තානාපති කාර්යාල 
ෙහෝ ඒ හා සමාන ආයතන සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට තමුන්ෙග් රට නිෙයෝජනය කරන ජනතාව මිය යාමට 
අමතරව, ඒ අයට යම් ෙබලහීනතාවක් ඇති වුෙණොත් ඒ පිළිබඳව 
ෙසොයා බලන කමෙව්දයක් ඒ තානාපති කාර්යාල, මහ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාල ෙහෝ ඊට සමාන ආයතනවල තිෙබනවාද, 
නැද්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
එෙහම පශ්න ඇති වුණාම ෙපෞද්ගලික වශෙයන් ඔවුන් 

ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කෙළොත් අපි ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලනවා. ෙම් 
ළඟදීත් සිංගප්පූරුෙව් විශ්වවිද ාලයකට යන ශිෂ ෙයක් accident 
ෙවලා තිබුණා. එහිදී ඒ තානාපති කාර්යාලයත් සමඟ සම්බන්ධ 
ෙවලා ඒ රක්ෂණ සංස්ථාෙවන් මිලියන ගණනක වන්දියක් ලබා 
දුන්නා. උදාහරණයක් හැටියට මම ඒ කිව්ෙව් ෙම්  ළඟදී වුණු 
සිද්ධියක් ගැනයි. එෙහම වුණාම Consular Affairs Division එක 
හරහා ඒ සියලු වැඩ කටයුතු සිදු ෙවනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් මමත් දන්නා 

ආකාරයට මීට අවුරුදු ෙදකකට පමණ කලින් මෑත අතීතෙය්දී - 
ඈත අතීතෙය්දී ෙනොෙවයි, මෑත අතීතෙය්දී - පසු ගිය රජය 
සමෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම තානාපති කාර්යාලවල, මහ ෙකොමසාරිස් 
කාර්යාලවල ඇතැම් මහ ෙකොමසාරිස්වරු ෙව්වා, තානාපතිවරු 
ෙව්වා, ඊට පහළ නිලධාරින් ෙව්වා - අපි කියමු, ඉතාලිය කියලා. 
ලාංකිකයන් වැඩිෙයන් ඉන්ෙන් ඉතාලිෙය්.- එහි සිටින                        
ශී ලාංකිකයන්ට යම් පශ්නයක් ඇති වුණු ඇතැම් අවස්ථාවලදී 
තමුන්ෙග් තානාපති කාර්යාලෙයන් සතුටුදායක ෙසේවයක්, 
තෘප්තිමත් ෙසේවයක්, කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් ලබා ගැනීෙම් 
දුෂ්කරතා ඇති ෙවලා තිබුණා. වර්තමාන රජය යටෙත් විෙද්ශ 
කටයුතු අමාත ාංශය තමුන්ෙග් ෙසේවාව ලබා ගන්නා අයට 
තෘප්තිමත් ෙසේවයක් ලැෙබනවාද කියලා බැලීමට යම් ඇගයීම් 
කමෙව්දයක් සකස් කරලා තිෙබනවාද? ඒ ගැන ෙහොයන්න 
තානාපති කාර්යාලෙය් ෙපට්ටි තැබුවාට කවදාවත් වැඩක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් hotline number එකකට කථා 
කරන්න, එෙහම නැත්නම් දැනුවත් කරන ෙහෝ ඇගයීෙම් 
කමෙව්දයක් සහ පසුවිපරම් කමෙව්දයක් සකස් කිරීම ගැන 
අමාත ාංශය අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවාද, නැත්නම් ෙයොමු 
කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවාද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පථම වතාවට අප එෙහම 

ඇගයීම් වැඩ පිළි ෙවළක් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
අප ඔවුන්ට ඉලක්කත් ලබාදී තිෙබනවා. ඊට පසුව ඒ ඉලක්ක පසු 
ඇගයීම්වලට ලක්කරන්න අප පළමුවැනි වතාවට දැන් පටන් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඊට අමතරව හිටපු තානාපතිවරු සහ 
ෙල්කම්වරු කිහිපෙදෙනකුෙගන් සමන්විත "Inspectors General" 
කියා කණ්ඩායමක් හදා තිෙබනවා. ඔවුන් ෙනොෙයකුත් තානාපති 
කාර්යාලවලට ෙයොමු කරලා, ඒ ඇගයීම් කරන්නත් පළමුවැනි 
වතාවට අප වැඩ පිළිෙවළක් පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, යම් කිසි යුෙරෝපා රටක අෙප් 
තානාපති කාර්යාලය පිහිටා තිෙබන්ෙන් ඒ රෙට් අගනුවරයි. 
සමහර විට ඒ තානාපති කාර්යාලයට පැමිෙණන්න ඒ රෙට් එහා 
ෙකළවරක ෙසේවය කරන පුද්ගලෙයකුට දුම්රියට, ගුවන් යානයට 
ෙහෝ ෙවනත් මගී පවාහන කමයකට එක දවසක් කැප කරන්න 
ෙවනවා. ඒ ඇවිත් ඒ කටයුත්ත කරෙගන යන  ෙකොට සමහර විට 
දවසක් ෙහෝ ෙදකක් කැප කරන්න ෙවනවා. හැබැයි, අප දන්නවා 
ඒ රටවල ෙසේවය කරන අයට තිෙබන්ෙන් අවම නිවාඩු පමාණයක් 
සහ ඒ නිවාඩු පිළිබඳවත් තිෙබන බාධා වැඩි බව. ඒ තරම් බාධක 
මැද්ෙද් ආවාම තානාපති කාර්යාලෙයන් සමහර ෙවලාවට ඒ 
ෙසේවය ලබා ගන්න බැරි වුෙණොත්, දවසක් ෙදකක් ඉන්න ෙවන 
තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා සමහර අය අතරමැදිෙයෝ පාවිච්චි 
කරනවා. ඒ අතරමැදිෙයෝ විවිධ අකමිකතා කරනවා ෙහෝ මුදල් 
ගරාගැනීම් කරනවා.  ෙම් අතරමැදියන් අවම කරන්නත්, ෙදවනුව 
අර දවස් ගණනක් තමන්ට තිෙබන ෙසොච්චම් නිවාඩුව කැප 
කරෙගන එන අයට අතරමැදිෙයෝ නැතිව ආවාම මුහුණ ෙදන්න 
වන පීඩාවන් නැති කරන්නත් තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද, ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතාම වැදගත් පශ්නයක්. ඒ පශ්නය 
අෙපන් ඇසීම පිළිබඳව එතුමාට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අප මාස 
හයක පමණ කාලයක සිට ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා 
අෙප් network එක ශක්තිමත් කරන්න ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කරනවා. මම ගරු මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි, අද 
උෙද් පවා අප අලුත් කමෙව්දය පිළිබඳව ඇගයීමක් කරලා තමයි 
ෙමතැනට ආෙව් කියන එක. ඒ අනුව අප Consular Affairs අංශය 
ශක්තිමත් කරන්න විශාල වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර 
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. මම සෘජුවම ඒ සම්බන්ධෙයන් කැප ෙවලා වැඩ 
කරනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අවසානය වන විට ලංකාෙව් සියලු 
තානාපති කාර්යාලවල තිෙබන ෙම් Consular Affairs අංශය 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණය භාවිත කරලා ශක්තිමත් කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතෙකොට අතරමැදියන්ෙග් 
අවශ තාවත් අඩු වනවා. ඔවුන්ට දවස් ෙදෙක් වැෙඩ් පැය 
භාගෙයන් කර ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි 
අවධානය ෙයොමු කරනවා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි,- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්න 3 ඉවරයි. ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 6 -483/' 16- (1), ගරු කනක ෙහේරත් මන්තීතුමා. 

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් වතු : 
විස්තර 

மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட அபிவி த்திச் சைபக்குாிய 
ேதாட்டங்கள்: விபரம் 
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12.ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக சார்பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage) 
රාජ  ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ                       

පශ්නය - (1) : 
(අ) (i) වර්ෂ 2001 - 2004 කාලය තුළ  පැවති එක්සත් 

ජාතික පක්ෂ රජය විසින් විකිණීෙම් ෙහෝ දීර්ඝ 
කාලීන බදු පදනම මත ෙපෞද්ගලික සමාගම් ෙහෝ 
පුද්ගලයින් ෙවත ලබාදී ඇති ජනතා වතු සංවර්ධන 
මණ්ඩලයට අයත් වතු සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වතුවල නම්, ඒවාෙය් අක්කර පමාණය, විකුණූ 
ෙහෝ බදු දුන් මුදල, විකිණූ ෙහෝ බදු පදනම මත 
ලබා දුන් සමාගම් ෙහෝ පුද්ගලයින්ෙග් නම් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම වතු ලබාදී ඇත්ෙත් කැබිනට් අනුමැතිය, විවෘත 
ෙටන්ඩර් පටිපාටියකට අනුව ෙහෝ රජෙය් 
තක්ෙසේරුවකට යටත්වද; 

 (iv) එවැනි ෙකොන්ෙද්සි කිසිවක් ෙනොමැතිව ෙමම 
ඉඩම් විකුණා ෙහෝ බදු දී ඇත්නම්, එම ඉඩම් නැවත 
රජයට පවරා ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2001 - 2004ஆம் ஆண்  காலத்தி ள் 
ஆட்சியி ந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அரசாங்கத்தினால் விற்பைன அல்ல  
நீண்டகால குத்தைக அ ப்பைடயில் தனியார் 
கம்பனிக க்கு அல்ல  ஆட்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட 
அபிவி த்தி சைபக்குச் ெசாந்தமான 
ேதாட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அத்ேதாட்டங்களின் ெபயர்கள், அவற்றின் ஏக்கர் 
அள கள், விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அல்ல  
குத்தைகக்கு வழங்கப்பட்ட பணத்ெதாைக, 
விற்பைன அல்ல  குத்தைக அ ப்பைடயில் 
வழங்கப்பட் ள்ள கம்பனிகள் அல்ல  
ஆட்களின் ெபயர்கள் தனித்தனியாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ேதாட்டங்கள் வழங்கப்பட் ப்ப  
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம், திறந்த 
ேகள்விப்பத்திர நைட ைற அல்ல  
அரசாங்கத்தின் விைலமதிப்பீ  என்பவற் க்கு 
உட்பட்ட வைகயிலா என்பைத ம்; 

 (iv) அத்தைகய நிபந்தைனகள் எ மின்றி ேமற்ப  
காணிகள் விற்பைன ெசய்யப்பட் ப்பின் 
அல்ல  குத்தைகக்கு வழங்கப்பட் ப்பின் 

699 700 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அக்காணிகள் மீண் ம் அரசாங்கத்திற்குச் 
சு காித் க் ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) the number of estates coming under the 

purview of Janatha Estates Development  
Board, which  were sold or given on long 
term lease basis to private companies or 
persons by the United National Party 
Government that existed during the  period 
2001-2004; 

 (ii) the names of the aforesaid estates, the 
acreage of the said estates, the amount of 
money for which the aforesaid estates were 
sold or given on lease, the names of the 
companies or persons that bought the 
aforesaid  estates  or took  them on lease, 
separately; 

 (iii) whether the aforesaid estates were handed 
over having obtained the  approval of the 
Cabinet of Ministers or adopting open 
tender procedure or under a valuation of the 
Government; and 

 (iv) whether the aforesaid lands will be taken 
over by the Government back if  those lands 
have been sold or given on lease without 
any such conditions? 

(b) If not, why? 
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා. 
 

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

(අ) (i) බදු දී ඇති වතු සංඛ ාව 05 

 (ii)  

 

  වතුයාෙය් 
නම 

අක්කර 
පමාණය 
(ෙහක්ට
යාර) 

බදු දුන් මුදල 
රු. 

බදු දුන් සමාගම 
ෙහෝ පුද්ගලයාෙග් 
නම 

1 කුඩාෙදොල - 
කළුතර 

39.0762 65,317.00 ඩබ්ලිව්.එම්.එම්. 
පනාන්දු මහතා 

2 ෙබෝහිල් - 
මහනුවර 

 6.945 200,000.00 සන්ටැක් ෆවර් 
(පුද්ගලික) සමාගම 

3 හන්තාන - 
මහනුවර 

 0.408 150,000.00 ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලය 

  0.0716 372,000.00 එම්.ටී.වී. චැනල් 
(පුද්ගලික) සමාගම 

  1.6167 3,328.00 හිල්කන්ටි ෂූටිං 
ක්ලබ් 

4 ෙමොන්ටිකින්
ෙටෝ - 
මහනුවර 

  364.36 2,000,000.00 ෙසන්ටල්හිල්ස් 
ප්ලාන්ෙට්ෂන් 
(පුද්ගලික) සමාගම 

5 කුමාරවත්ත - 
ෙමොනරාගල 

1.214 18,000.00 ශී ලංකා කජු 
සංස්ථාව 

 (iii)   

 
  

 (iv) බදු ගිවිසුම් යටෙත් බදු දී ඇති ඉඩම්, ගිවිසුම් කාලය අවසන් 
වීෙමන් පසු, නැවත රජයට පවරා ගැෙන්. 

 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 13 - 643/'16 - (1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මන්තීතුමා. 
 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලනවා. 

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

  වතුයාෙය් 
නම 

බදුකරුවන් කැබින
ට්  
අනුමැති
ය 

විවෘත 
ෙටන්
ඩර් 
පටිපා
ටිය 

තක්ෙසේරු 
මුදල හා 
දිනය 

1 කුඩාෙදොල - 
කළුතර 

ඩබ්ලිව්.එම්.එ
ම්. පනාන්දු 
මහතා 

නැත නැත 290,000.00 
2013.01.03 

2 ෙබෝහිල් - 
මහනුවර 

සන්ටැක් ෆවර් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

නැත නැත නැත 

3 හන්තාන - 
මහනුවර 

ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලය 

නැත නැත 250,000.00 
2001.01.18 

එම්.ටී.වී. 
චැනල් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

නැත නැත නැත 

හිල්කන්ටි ෂූටිං 
ක්ලබ් 

නැත නැත 289,100.00 
2003.02.20 

4 ෙමොන්ටිකි
න්ෙටෝ - 
මහනුවර 

ෙසන්ටල්හිල්
ස් 
ප්ලාන්ෙට්ෂන් 
(පුද්ගලික) 
සමාගම 

නැත නැත නැත 

5 කුමාරවත්ත 
- 
ෙමොනරාගල 

ශී ලංකා කජු 
සංස්ථාව 

නැත නැත නැත 

701 702 

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 
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ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව :  
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වූවන් 

இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனம் :சுயவி ப்பில் ஓய் ெபறச் 

ெசய்யப்பட்ேடார் 
CEYLON PETROLEUM CORPORATION: VOLUNTARILY 

RETIRED EMPLOYEES  
662/’16 

14.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු හිරුණිකා ෙපේමචන්ද 
මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண - மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா 
பிேரமச்சந்திர சார்பாக) 
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Hirunika Premachandra)   
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (1) : 

(අ) (i) 2002 වර්ෂෙය්දී ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංසථ්ාෙව් ෙසේවකයන් 1,491කට රැකියාව අහිමි වූ 
බවත්;  

 (ii) ඔවුන්  සේව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගැන්වීම එයට ෙහේතු 
වූ බවත්; 

 (iii) එම ෙසේවකයින් නැවත රැකියාෙව් පිහිටුවන ෙලසට 
වර්ෂ 2010දී අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබා දුන් 
තීන්දුවට විෙරෝධය පාමින්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත  සංසථ්ාෙව් හිටපු සභාපතිවරයා විසින් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයහි  ෙගොනු කළ නඩුවද විභාග වී 
අවසන් වුවත්, ෙමෙතක් ෙමම ෙසේවකයින්හට 
කිසිදු සාධාරණත්වයක් ඉටු වී ෙනොමැති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙමම ෙසේවකයින් සඳහා සාධාරණයක් ඉටු කරන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2002ஆம் ஆண் ல் இலங்ைக ெபற்ேறா யக் 
கூட் த்தாபனத்தின் 1491 ஊழியர்கள் 
ெதாழிைல இழந்தார்கள் என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கைள சுயவி ப்பத்தின் ேபாில் ஓய் ெபறச் 
ெசய்தைம இதற்கு காரணமாக 
அைமந்தெதன்பைத ம்; 

 (iii) 2 0 1 0ஆம் ஆண் ல் ேமன் ைறயீட்  
நீதிமன்றத்தினால் ேமற்ப  ஊழியர்கைள 
மீண் ம் ேசைவயில் அமர்த் மா  
வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பிைன எதிர்த் , இலங்ைக 
ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்தின் ன்னாள் 
தைலவாினால் ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்றத்தில் 
ெதா க்கப்பட்ட வழக்கும் வைடந் ள்ள 
ேபாதி ம், இற்ைறவைர இவ் ழியர்க க்கு 
எந்தவித நீதி ம் நிைறேவற்றப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு நீதிைய நிைறேவற் வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Petroleum Resources 
Development: 

(a) Is he aware that - 

 (i) 1491 employees of Ceylon Petroleum 
Corporation lost their jobs in the year 2002; 

 (ii) those employees lost their jobs due to 
volunteer retirement; and 

 (iii) justice has not been served to those 
employees so far despite that the Supreme 
Court has finished the hearing of the case 
filled by the former Chairman of the Ceylon 
Petroleum Corporation against the ruling 
given by the Court of Appeal in the year 
2010 to the effect that those employees be 
reinstated?    

(b) Will he inform this House whether action will be 
taken to serve justice to the aforesaid employees? 

(c)     If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් සම්පත් 

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

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

 

(අ) (i) 2002 වර්ෂෙය් සංස්ථා පතිව හගත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත් හඳුන්වා දුන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම යාෙම් ෙයෝජනා 
කමය යට ෙත් 2002.12.31 දිනට ෙසේවකයන් 945ක් සහ 
2003.03.31 දිනට ෙසේවකයන් 532ක් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම 
ලබා ඇත. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 2010 වර්ෂෙය් අභියාචනාධිකරණය ෙවතින් ලද තීන්දුෙවන් 
ෙමම ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විශාම ගන්වන ලද ෙසේවකයන් නැවත 
ෙසේවෙය් පිහිටුවන නිෙයෝගයක් ලබා දී ෙනොමැති අතර, 
ඔවුන් විශාම ලැබීමට පථම ෙසේවය කළ කාලයට අදාළ 
වැටුප් සංෙශෝධනයන්හි හිඟ වැටුප් ලබා දීමට නිෙයෝග කර 
ඇත. 

  එම තීරණය සම්බන්ධෙයන් සංස්ථාව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
ෙවත ඇපෑලක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම නඩුව ෙමෙතක් 
අවසන් වී ෙනොමැත. 

(ආ) ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩුෙව් අවසන් නිෙයෝග අනුව අවශ  කියා මාර්ග 
ගනු ලැෙබ්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු. ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න. ගරු 

ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

 
උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පළාත්වල ආබාධිතවූවන් 

මුහුණ ෙදන ගැටලු 
வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாணங்களில் 
மாற் வ ள்ேளார் கங்ெகா க்கும் 

பிரச்சிைனகள்  
PROBLEMS FACED BY THE DISABLED IN NORTHERN AND 

EASTERN PROVINCES  

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, என  வினாைவ 

வி க்க அ மதியளித்தைமக்கு நன்றி. 

கடந்தகால த்தம் காரணமாக வடக்கு - கிழக்கு 
மகாணங்களில் மாற்  வ ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக 
ஏைனய மாவட்டங்கைளவிட அதிகாித் க் காணப்ப ம் 
நிைலையத் தாங்க ம் அறிந்தி ப்பீர்கெளன 
எண் கின்ேறன். இவர்களில் பலர் எந்தவிதமான உதவிக ம் 
இன்றிய நிைலயில் தங்கள  வாழ்வாதாரங்கைள 
ஈட் க்ெகாள்ள இயலா  ெபாி ம் பாதிக்கப்பட்  
வ கின்றனர். அந்த வைகயில், வடக்கு மாகாணத்தில் 
மாற் வ ைடயவர்கெளன 16,213 ேபர் அைடயாளங் 
காணப்பட் ள்ளனர். இவர்களில் 4,003 ேபர் மாத்திரேம 
அரசாங்கத்தால் வழங்கப்ப கின்ற 3,000 பாய் 
ெகா ப்பனைவப் ெப கின்றனர். வடக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் மாற் வ ள்ளவர்களில் 12,210 ேப க்கு 
ேமற்ப  ெகா ப்பன  கிைடக்காத நிைலைம காணப்ப  
கின்ற .  எனேவ, மாற் வ ைடேயார் ெதாடர்பான 
பின்வ ம் வினாக்கைள எ ப்ப வி ம் கின்ேறன்: 

த்தம் காரணமாகப் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்க க்ெகன ஒ  விேசட ஏற்பாடாக ேமற்ப  3,000 

பாய் ெப கின்ற பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிப் 
பதற்கு  நடவ க்ைக எ க்க மா? அல்ல  இவர்க க் 
ெகன ேவ  விேசட திட்டங்கைள ஏற்ப த்தி அத டாக 
உதவக்கூ ய சாத்தியப்பா கள் உள்ளனவாெவன்ப  பற்றி 
அறியத்தர மா?  

வடக்கு மாகாணத்தில் மாற் வ ள்ளவர்க க்கான 
மலசலகூடங்கைள அைமப்பதற்ெகன அண்ைமயில் வழங்கப் 
பட்ட நிதி ேபா மானதாக இல்ைலெயன் ம் பலர் அந்த 
திட்டத்தில் உள்வாங்கப்படவில்ைலெயன் ம் கூறப்ப  
கின்ற . இவ்வா  மாற் வ ள்ளவர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 
உதவித் திட்டங்களின்ேபா , அந்தந்தச் ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ஏற்ற வைகயிலான நிதி உதவிகைள 
வழங்குவதற்கும் பலைர அத்திட்டங்க க்குள் உள்வாங்கக் 
கூ ய வைகயி ம் திட்டங்கைள வகுப்பதற்கான 
சாத்தியப்பா கள் ெதாடர்பில் ெதளி ப த்த மா?  
 

வடக்கில் மாற் வ ள்ள பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் 
பலர் ம க்கணினி ெப வதில் சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கு 
வதாகக் கூறப்ப கின்ற . குறிப்பாக, பல்ைலக்கழகங்களில் 
தவைண அ ப்பைடயில் கட்டணம் ெச த்தி ம க்கணினிகள் 

ெபற் க்ெகாள்வதற்கான ஏற்பா கள் இ ப்பி ம் இந்த 
தவைணக் கட்டணங்கைளக்கூட ெச த்த வசதியில்லாத 
நிைலயில் பலர் காணப்ப கின்றனர். இவ்வாறானவர்கள் 
ம க்கணினிகைளப் ெபற ஏதாவ  மாற்  ஏற்பா கள் 
ெசய்யக்கூ ய சாத்தியங்கள் உள்ளனவா?  

மாற் வ ள்ள மாணவர்க க்கு கடந்த 2015ஆம் 
ஆண் வைர ேபாக்குவரத்  மானியமாக 750 பாய் 
வழங்கப்பட்டெதன ம் தற்ேபா  ஒ க்கீ  இல்லாத 
காரணத்தால் அ  இைடநி த்தப்பட் ள்ளதாக ம் 
ெதாியவ கின்ற . இந்த மானியத்ைத மீண் ம் 
வழங்கக்கூ ய சாத்தியம் குறித் த் ெதளி ப த்த மா?  

வடக்கு - கிழக்கு மாகாணங்களில் த்தம் காரணமாகப் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள மாற் வ ள்ளவர்க க்கான ச க 
வ ட்டல் நடவ க்ைககள், ச கப் பா காப்  ஏற்பா கள் 
என்பன ேபாதியளவில் கிைடப்பதில்ைலெயனக் கூறப்ப  
கின்ற . இ  ெதாடர்பில் தங்கள  அைமச்சு ேமற்ெகாண்  
வ கின்ற நடவ க்ைககள் ெதாடர்பில் ெதளி ப த்த 

மா?   

ேம ம், யாழ். மாவட்ட திேயார் ேபரைவக் கூட்டத்ைத 
நடத்தக்கூ ய வைகயில் கட் ட வசதிகள் இல்ைல என் ம் 
அதற்கு ஊெர வி ள்ள மனித உாிைமகள் அைமப்பின் 
கிைள அ வலக வளாகத்ைத அதன் நிைறேவற்  
உத்திேயாகத்தர் வழங்க ன்வந்தார் என் ம் ெதாியவந்த . 
அ  ெதாடர்பில் ெகா ம்  திேயார் ெசயலகத் க்கு 
அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்பட்டெதன் ம் இ வைரயில் 
ெசயலகத்தி ந்  எவ்விதமான பதி ம் இல்ைல என ம் 
கூறப்ப கின்ற .   

எனேவ, இவ்விடயம் ெதாடர்பில் உடன  நடவ க்ைக 
எ த்  உதவ மா?  

த்தம் காரணமாகக் கடந்த காலங்களில் தங்கள  ெசாந்த 
இ ப்பிடங்கைளவிட்  இடம்ெபயர்ந்தி ந்த மக்கள் தற்ேபா  
மீள்கு ேயற்றப்பட்  வ கின்றனர். வடக்கு மாகாணத்ைதப் 
ெபா த்தவைரயில் கிளிெநாச்சி, ல்ைலத்தீ  ஆகிய 
மாவட்டங்களில் மீள்கு ேயற்ற நடவ க்ைககள் ைமயாக 

ற் ப்ெபற் ள்ளதாக ம் ஏைனய மாவட்டங்களில் மீள்கு  
ேயற்ற நடவ க்ைககள் இன்ன ம் ைம ெபறவில்ைல 
என் ம் ெதாியவ கின்ற . இவ்வா  மீள்கு ேயற்றப் 
ப கின்ற மக்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் நலன் ாி 
நிைலயங்களில் எ வித வாழ்வாதார வசதிக மின்றி 
வாழ்ந்தவர்களாவர். ஏைனயவர்கள் நீண்டகால த்தம் 
காரணமாகப் ெபாி ம் ந வைடந்த மக்களாவர். இவர்கள  
நலன்க தி இவர்க க்கும் ச ர்த்தி நிவாரணம் வழங்கப் 
படக்கூ ய வைகயில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களில் 
ச ர்த்தி பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்குமா  
நாம் கடந்த காலங்களில் ேகாாிக்ைக வி த்தி ந்தேபாதி ம், 
அ  ேபாதியள  சாத்தியமாகாமல் ேபாயிற் . அந்த 
வைகயில் தற்ேபா  வடக்கில் 96,804 கு ம்பங்கள் ச ர்த்தி 
நிவாரணம் ெபற விண்ணப்பித் ள்ளனர் எனத் ெதாிய 
வ கின்ற . அேதேநரம், ஏற்ெகனேவ ச ர்த்தி ெப கின்ற 
கு ம்பங்கள் ெதாடர்பில் மீள்பாிசீலைன ெசய்ய ேவண் ம் 
என நாம் பல ைற ேகாாிக்ைக வி த்தி ந் ம் அந்தக் 
ேகாாிக்ைக ேபாதியளவில் ெசயற்ப த்தப்படவில்ைல. 
ஆகேவ, இ  ெதாடர்பான பின்வ ம் வினாக்கைள வி க்க 
வி ம் கின்ேறன். 

ச ர்த்தி நல தவிக் ெகா ப்பன  ேகாாி விண்ணப் 
பித்தவர்களின் ெதாிவிைனப் பிரேதச மட்டங்களில் உடன் 
ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்க மா?  
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தற்ேபா  வழங்கப்பட் வ ம் வாழ்வாதார உதவிகைள 
அ த் வ ம் இரண்  ஆண் க க்கு வடக்கு மாகாணத்தில் 
100 த மானிய அ ப்பைடயில் வழங்க அவதானம் ெச த்த 

மா?  

ச ர்த்தி, வாழ்வின் எ ச்சிச் ச கப் பா காப்  
நன்ைமகளான தி மணக் ெகா ப்பன , பிறப் க் 
ெகா ப்பன , ேநாயாளர் ெகா ப்பன , இறப் க் 
ெகா ப்பன  ஆகியவற்ைறச் ச ர்த்தி ெகா ப்பன  
கிைடக்காத வறிய மக்க க்கும் ெபற் த்தரக்கூ ய 
சாத்தியங்கள் உண்டா?  

வறிய ச ர்த்திப் பயனாளிகளின் உயர்தர வகுப்பில் கல்வி 
கற்கும் பிள்ைளக க்கு 'சிப்ெதாற' என்ற ெபயாில் 

லைமப்பாிசில் வழங்கப்ப கின்ற . இதன் தமிழ் விளக்கம் 
'கல்விக் கத ' என்பதாகும். எனேவ தமிழ்ெமாழி ல 
மாணவர்களிைடேய ம் 'கல்விக் கத ' அைடயாளப் 
ப த்தப்ப வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கும்ப  
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

இந்தப் லைமப்பாிசில்களின் எண்ணிக்ைகைய 
அதிகாிக்கக்கூ ய வாய்ப் க்கள் உள்ளனவா?  

ச ர்த்தி, வாழ்வின் எ ச்சி பயனாளிக் கு ம்பங்களின் 
தகுதியான இைளஞர், வதிக க்குச் ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர் 
நியமனங்களில் ன் ாிைம வழங்க மா?  

ச ர்த்தி, வாழ்வின் எ ச்சி வங்கிகள் ஊடாக வறிய, 
ந த்தரக் கு ம்பங்கைளச் சார்ந்த ெதாழில் யற்சியாளர்கள் 
இலகு ைறயி ம் விைரவாக ம் கடன்கைளப் ெபறக்கூ ய 
ெபாறி ைற ஒன்ைற உ வாக்க மா?  

விடயத் க்குப் ெபா ப்பான ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் 
இன்  இந்தச் சைபயில் இல்லாதப யால் ேமற்ப  என  
ேகள்விக க்கு யார் பதில் த வார் என்ப  பற்றிப் பிரதிச் 
சபாநாயகர் அவர்கள் கூற ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. S. B. Dissanayake is not here.  ඉදිරිෙය්දී පිළිතුරු 

ෙදනවා. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා. ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් 

පශ්නය. 
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යාපනය විශ්වවිද ාලෙය් ඇති වූ ෙනොසන්සුන් 
තත්ත්වය 

யாழ். பல்கைலக்கழகத்தில் ஏற்பட்ட பதற்ற நிைல 
 TENSE SITUATION IN JAFFNA UNIVERISTY  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

පසුගිය දා යාපනය විශ්වවිද ාලෙය් හට ගත් සිදු වීම විසින් මතු 
කරන ලද සමාජයීය අවදානම පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. පසු ගිය 16වැනි දින 
යාපනය විශ්වවිද ාලෙය් විද ා පීඨෙය් නවක සිසුන් පිළිගැනීෙම් 
උත්සවයකදී සිංහල හා ෙදමළ සිසුන් අතර ඇති වූ ගැටුම්කාරී 
තත්ත්වයක් ෙහේතුෙවන් සිසුන් කිහිප ෙදනකු තුවාල ලබා ෙරෝහල් 
ගත කිරීමට සිදු වුණා.  

ෙමය විශ්වවිද ාලයක සිදු වූ හුදු පහර දීෙම් සිදුවීමක් 
ෙනොෙවයි.  විශ්වවිද ාලවල විවිධ ගැටුම් ඇති වන තත්ත්වයන් අපි 
දැක තිෙබනවා. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
16වැනිදා යාපනය විශ්වවිද ාලෙය් සිදු වුණු ෙමම සිදු වීම 
සාමාන ෙයන් ළමුන් අතර ඇති වූ ගැටුමක් ෙලස සලකන්න 
බැහැ. ෙද්ශපාලනික හා සමාජයීය වශෙයන් බරපතළ අවදානමක් 
මතු කරන, ජන ෙකොට්ඨාසයන් ෙදකක් නිෙයෝජනය කරන සිසුන් 
අතර හට ගත් සිදු වීමක් ෙලස ෙමය ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. 
ෙමය එම වසෙර් දරුවන් අතර ඇති වූ ෙකෝපයක් ෙහෝ, එතැන ඇති 
වුණු ෙවනත් සිදු වීමක් මත පදනම් වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
සමාජයක් ෙලස ෙහළා දැකිය යුතු හා පිටුදැකිය යුතු ජාතිවාදෙය් 
විසකුරුභාවය ෙමම සිදුවීම පිටුපස දැකිය හැකියි.  

විෙශේෂෙයන් යාපනය විශ්වවිද ාලෙය් සිංහල සිසුන් පිරිසක් 
ෙවත ෙදමළ සිසුන් පිරිසක් විසින් කරන ලද පහර දීම උතුෙර් 
වර්ධනය ෙවමින් ඇති ජාතිවාදී මෙනෝභාවෙය්ම දිගුවක්. ෙමය ඒ 
ෙමොෙහොෙත් පැන නැඟුණු සිසුන්ෙග් ෙකෝපයක් ෙහෝ ඒ 
ෙමොෙහොෙත් ඇති වුණු ආෙව්ගයක් ෙලස අප සැලකිය යුතු නැහැ. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  කමානුකූලව වර්ධනය ෙවමින් 
තිෙබන ජාතිවාදී මෙනෝභාවෙය්, ජාතිවාදී පවණතාවෙය් 
අවස්ථාවක් ෙලස තමයි ෙමම සිදු වීම අප ෙත්රුම්ගත යුතු 
වන්ෙන්. ෙමම තත්ත්වය සියලු වර්ගෙය් ජාතිවාදීන්ට 
උත්ෙත්ජනයක් සපයනවා. ඕනෑම ජාතිවාදයක් අෙන ෝන  
වශෙයන් එකිෙනකා මත යැෙපනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි,  ෙබොෙහෝ පිරිසක් තමන්ෙග් එකම ෙද්ශපාලන 
ව ාපෘතිය බවට පත්ෙකොට ෙගන තිෙබන්ෙන් ජාතිවාදය බව අප 
දන්නවා. ඔවුන්ට වංචාව පිළිබඳව ෙහෝ ඔවුන්ට පජාතන්තවාදය 
පිළිබඳව ෙහෝ ඔවුන්ට  රෙට් යහපාලනය පිළිබඳව ෙහෝ ඔවුන්ට 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව ෙහෝ ආර්ථිකය නඟාසිටුවීම 
පිළිබඳව කථා කරන්නට බැහැ. ඔවුන්ට කථා කළ හැකි එකම 
ෙද්ශපාලන පැවැත්ම බවට පත් වී තිෙබන්ෙන් ජාතිවාදයයි. ඒක 
තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා එවැනි කණ්ඩායම්වලට ෙමවැනි තත්ත්වයක් 
විශාල උත්ෙත්ජනයක් සපයනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි,  උතුෙර් ෙබෝම්බයක් පුපුරණ ෙතක්; උතුෙර් 
පහර දීමක් සිදු වන ෙතක්; උතුෙර් යම් සිදු වීමක් සිදු වන ෙතක් 
දිවා රෑ ෙනොබලා බලා ෙගන ඉන්න කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙග් එකම ෙද්ශපාලන ව ාපෘතිය බවට පත් වී තිෙබන්ෙන් 
ජනතාවෙග් සමඟිය ෙහෝ ජනතාවෙග් ඒකාබද්ධතාව ෙහෝ 
ෙනොෙවයි. රටත් ජනතාවත් කුමන විපතකට ෙහෝ පත් ෙකොට 
තමන්ෙගන් ගිලිහී යන බලය අත්පත් කර ගැනීෙම් අරමුණින් 
තමයි; ඒ පිපාසෙයන් තමයි ඔවුන් ෙපෙළන්ෙන්. එවැනි 
කණ්ඩායම්වලට ෙමම තත්ත්වය විෙශේෂ උත්ෙත්ජනයක් 
සපයනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.  

ඕනෑම ජාතිවාදයක් අෙන ෝන  වශෙයන් එකිෙනකා මත 
යැෙපනවා. එක් ජාතිවාදයක් තව ජාතිවාදයකින් යට කරන්න 
බැහැ. ජාතිවාදෙය් ස්වභාවයම තමයි එක් ජාතිවාදයක් විසින් 
අෙනක් ජාතිවාදය ෙපෝෂණය කිරීම. ජාතිවාදය ෙපෝෂණය වන 
තරමට අෙනක් ජාතිවාදීන් ෙපෝෂණය ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ජාතිවාදී පපංචය එකිෙනකා මත ෙසේවය 
කරමින් අෙන ෝන  ෙලස වර්ධනය වන පපංචයක්. ඒක අපි ඒ 
විධියට ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. එක් ජාතිවාදයක් එහි 
විරුද්ධවාදී ජාතිවාදයට අනියමින් උදව් කරනවා. එෙසේම ජාතිවාදය 
තවත් ජාතිවාදයකින් යටපත් කළ ෙනොහැකි බව අප දන්නවා.  සුළු 
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ෙලස වර්ධනය වූ ෙමවැනි සිදුවීම් විසින් විශාල යුද්ධයක් 
නිර්මාණය කිරීමට ඉවහල් වූ බව මෑත ඉතිහාසෙය් සිදුවීම් අපට 
ෙපන්වා ෙදනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. එම යුද්ධෙය්දී 
මිය ගිය පමාණය තවමත් අපි රටක් හැටියට දන්ෙන් නැහැ. 
අතුරුදහන් වූ පමාණය තවමත් අපි රටක් හැටියට දන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් මහ ෙපොෙළොව ෙල්වලින් ෙතත් ෙවලා තිෙබනවා; කඳුළුවලින් 
ෙපඟිලා තිෙබනවා. ෙදමව්පියන්ට දරු වන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා, 
බිරින්දෑවරුන්ට ස්වාමිවරුන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා, දරුවන්ට 
ෙදමව්පි යන් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෝටි සංඛ ාත මහා 
ෙද්පළක් විනාශ විෙමන් ෙම් රට යුග ගණනක් ආපස්සට ෙගන 
යන්න ෙම් යුද්ධය ෙහේතු සාධක වී තිෙබනවා. එවැනි කුරිරු 
විනාශයන්ෙගන් අත් දැකීම් ලබා තිෙබන අප, යළි එ වැනි 
තත්ත්වයක් වර්ධනය වීම සඳහා අඩිතාලම තබන, අවස්ථාව 
හැෙදන හැම ෙමොෙහොතකම එය පරාජයට පත් කළ යුතුයි, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. එවැනි තත්ත්වයක් යළි අෙප් ර ෙට් 
උතුෙර් ෙහෝ දකුෙණ්  ඇති වීම සඳහා කටයුතු කරන්නට ෙහෝ එය 
වර්ධනය කරන්නට ෙහෝ ෙපෝෂණය කරන්නට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන අපි කිසිවකුට කිසිෙසේත්ම අයිතියක්  නැහැ. 
එවැනි තත්ත්වයකට ෙපටල් වත් කරන්න ෙහෝ ගිනි තබන්නට 
අපට අයිතියක් නැහැ. එය විසඳා ගැනීම සඳහා තමයි අපි මැදිහත් 
විය යුතුව තිෙබන්ෙන්.  

එෙහයින් ෙමම සිදු වීම හුදු සිසුන් අතර සිදු වූ ගැටුමක් ෙලස 
සලකා නීතිය හමුෙව් ෙහෝ විනය පරීක්ෂණවලින් ෙහෝ කාලය 
විසින් ෙහෝ අවසන් ෙව් යයි සිතිය ෙනොහැකිය. ෙමම තත්ත්වය 
විනය පරීක්ෂණයක් කිරීෙමන් ෙහෝ නීතිය හමුෙව් ෙහෝ කාලය 
විසින් ෙහෝ යටපත් කරන්නට බැහැ. වර්ධනය ෙවමින් තිෙබන 
ජාතිවාදී මෙනෝභාවෙය් පවණතාවක් හැටියටයි ෙමම තත්ත්වය 
නිර්මාණය වී තිෙබන්ෙන්. ෙමම තත්ත්වය සමනය කිරිම සඳහා 
ආණ්ඩුවක් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාටත්, ෙද්ශපාලන ව ාපාර 
හැටියට අපටත්, ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවටත් ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
මාධ  ආයතනවලටත්, මාධ ෙව්දීන්ටත් සුවිශාල කාර්ය භාරයක් 
ඉටු කිරීමට තිෙබනවාය කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

ෙම් කාරණය ගැන ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය පිළිබඳව යම් අදහසක් 
මම දැනගන්නට කැමැතියි. ෙමම ගැටුම පිළිබඳ පරීක්ෂණෙය් 
පගතිය කුමක්ද?  ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් වරදකරුවන් හඹා ෙගොස් දඬුවම් දීම ගැන පමණක් 
ෙනොෙවයි. මා අහන්ෙන් ෙමවැනි ගැටුමක් වර්ධනය වීම සඳහා, 
ඇති වීම සඳහා ෙහේතු වී තිෙබන ෙද්ශපාලන පවණතාව  ආණ්ඩුව 
හඳුනා ෙගන තිෙබනවාද, ඒ පවණතාව හඳුනාෙගන තිෙබනවා නම්  
එය දියත් වී තිෙබන්ෙන් ෙකෙසේද, සිදුවීමට අදාළ ෙහේතු හා පතිඵල 
හඳුනා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් ෙකොට තිෙබ්ද, 
තුවාල වුෙණ් කාටද,  කීෙදෙනකුට තුවාල වුණාද, ගැහුෙව් 
ෙමොනවායින්ද කියන සාධක වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙමවැනි තත්ත්වයක් වර්ධනය වීමට ෙහේතු  
සාධක වී තිෙබන මෙනෝභාවයන් සහ පරිසර තත්ත්වයන් පිළිබඳව   
තමුන්නාන්ෙසේලා පරීක්ෂණයක් ෙකොට තිෙබ්ද යන්නත්, එෙසේ 
නම්, එම කමිටු නිර්ෙද්ශ වාර්තා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරනවාද, 
ෙමවැනි සිදුවීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව සතුව වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාද යන්නයි.  ෙමොකද, ෙමහි පධානතම කාර්ය 
භාරය පැවරී තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට.   ෙමවැනි සිදුවීම් උතුෙර් 
ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා කිසිදු තැනක කිසිෙසේත්ම සිදු ෙනොවිය යුතු 
පන්නෙය් සිදු වීම්. එම නිසා ෙමවැනි සිදුවීම් පරාජයට පත් 
කරන්න, ෙමම තත්ත්වයන් වර්ධනය වීම වැළැක්වීම සඳහා 
ආණ්ඩුවක් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගන තිෙබන කියාමාර්ග 
කවෙර්ද කියා අපි දැනගන්නට කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතියි. 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon.  Rajavarothiam Sampanthan.   

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා  
(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன் ) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan) 
Sir, I would like to say a few words in regard to this 

matter. This being, Sir, an unfortunate incident, has 
apparently been caused as a result of some 
misunderstandings over arrangements pertaining to a 
welcome event to new students, I think everyone should 
ensure that such misunderstandings are avoided. Very 
fortunately, Sir, the situation was brought under control 
very rapidly with all sections of students and the 
University authorities fully cooperating to achieve that 
objective. I do not think we should exacerbate this 
situation and I think there is a duty cast on all of us to act 
with restraint.  

The University should be opened and should become 
functional early. I believe, steps have already been taken 
and some Departments have already started functioning. 
Let the normal inquiries take their course and let the 
results be known and the decisions taken, after the 
inquiries are over. While we all must act with restraint in 
regard to a matter of this nature, I think it is also 
obligatory that we must not be oblivious to the fact that 
incidents have also taken place in other universities also - 
I do not want to specifically refer to those incidents - but, 
I think there is a duty on the part of the Government to 
take connaissance of the fact that such incidents have 
taken place in other universities also.  

Whether there had been some political motivations 
behind all these incidents is also a matter that the 
Government should address and take connaissance of. 
Such political motivations, Sir, could be to deliberately 
deter the process of reconciliation and such activity, you 
will agree, could be intended to jeopardize the country’s 
main goal of reconciliation and unity amongst all people. 
While there is a duty cast on all of us, as senior citizens 
of this country, to ensure that the situation is not 
exacerbated, we must nevertheless be conscious of the 
fact that there are certain elements in this country who are 
trying to create mischief and that those elements cannot 
be allowed to have a free run.  

Thank you, Sir.  
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා ෙමම කාරණය  සම්බන්ධෙයන් රජෙයන් 
පකාශයක් ලබා ගැනීමට ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමය ඉදිරිපත් කිරීම මම 
අගය  කරනවා. පසු ගිය ෙසනසුරාදා යාපනෙය් විශ්වවිද ාලෙය් 
ඇති වුණු සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සලකා  බලන විට ෙපනී යනවා, 
වර්ෂ ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙමවැනි උත්සවයන් කිසිදු ගැටුමකින් 
ෙහෝ සිද්ධියකින් ෙතොරව පැවැති බව. ෙමදිනත් උෙද් වරුෙව්ම 
නවක සිසුන්  පිළිගැනීම සඳහා එම සංස්කෘතික උත්සවය  පැවැත් 
වුණා. දවල් ආහාරය ගැනීෙම්දීත් කිසිදු ගැටලුවක් ඇති වුෙණ්  
නැහැ.  පස්වරුෙව් 2.00ට පමණ තමයි අන්තවාදී සුළු පිරිසක් ෙමම 
විශ්වවිද ාලය  තුළ ජාතිවාදී තත්ත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු 
කර තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසියට එයට මැදිහත් ෙවන්නට පුළුවන් 
වුෙණ් ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් ගත වුණාට පසුවයි. ඒ වන තුරු ශිෂ  
ශිෂ ාවන්ෙග් ආරක්ෂාවට කිසිවකු එහි සිට නැහැ. ඔවුන්ටම තම 
ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීමට සිදු වී තිෙබනවා. විශ්වවිද ාලෙය් 
මාර්ෂල්වරයා පවා එම අවස්ථාෙව්දී සිටිෙය් නැහැ. විශ්වවිද ාලෙය් 
සිදු වීම පිළිබඳව විශ්වවිද ාල භාරකාරවරුන් ඇස් ඇර බලා සිටි 
බවටත් ඉතා පැහැදිලි සාක්ෂි තිෙබනවා. මා මීට වඩා ඒ ගැන 
කරුණු කියන්ෙන් නැහැ. මා ෙම් තත්ත්වය ගැන කිව්ෙව් එය ඉතා 
භයානක තත්ත්වයක් නිසායි. අපි යාපනෙය් පවත්වා ෙගන 
යන්ෙන් විද ාලයක් ෙනොෙවයි; විශ්වවිද ාලයක්. අෙප් දරුවන් 
විශ්ව දැනුම ඇතිව, විනෙයන්-සංවර ෙයන් යුතු මනා ගුණාංගවලින් 
ෙහබි දරුවන් හැටියට විශ්වවිද ාල හරහා සමාජයට පැමිණීමයි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  

ඒ නිසා කිසිම සංස්කෘතික ෙහෝ ෙවනත් ජනවර්ග සුද්දයකට 
මුල පුරන්නට ෙමවැනි සිදුවීම් ගමන් කරවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා 
රජය වහාම මැදිහත් වී කටයුතු කළ යුතුයි. කුමන නිලධාරිෙයක් 
ෙහෝ ෙම් කටයුත්ෙත් තමන්ෙග් රාජකාරිය කර නැත්නම් ඒ 
නිලධාරින් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමට විශ්වවිද ාල පතිපාදන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි. ශිෂ  ශිෂ ාවන්ට  
ආරක්ෂාව ඇතිව යළිත් විශ්වවිද ාලයට ෙගොස ්අධ ාපන කටයුතු 
කර ෙගන යෑමටත්, දැනට ෙරෝහල්වල සිටින ශිෂ යන්ෙග් ෙසෞඛ  
තත්ත්වය ආරක්ෂා කරෙගන ඉක්මන් පතිකාර ලබා දී, යළිත් එම 
ශිෂ යන්ටද විශ්වවිද ාලය ෙවත යෑමට පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති 
කර දීමටත් අපි කටයුතු කළ යුතුයි. ෙමම අෙශෝභන, අශීලාචාර 
කියාව අපි ෙහළා දකින අතර, ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබාෙදන 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් කරුණු ගැනත් යමක් සඳහන් කරාවි  කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Deputy Speaker, thank you very much for 

granting me an opportunity to speak a few words on this 
issue that was raised by the Hon. Members of the 
Opposition. 

I was directed by His Excellency the President and the 
Hon. Prime Minister to visit the University of Jaffna 
along with the Hon. Minister of Disaster Management as 
well as the Hon. Karunarathna Paranawithana and have a 
discussion with the authorities regarding the issue. We 
had a very long discussion with the heads of students, 
lecturers, the Senate and the Deans of the Faculties. All 

were together in one common room and they expressed 
their views very clearly. The Sinhalese and Tamil 
students of the Jaffna University very clearly said that 
there is no difference or any animosity towards any 
community and the Sinhalese are living very closely with 
the Tamils and the Tamils are living very closely with the 
Sinhalese, because a majority of the Sinhalese students 
are staying in Tamil homes. So, there has been no 
problem whatsoever.  

As the Hon. Member who raised this issue said, this 
was an issue that had been brought up at a ceremony held 
on Saturday. There was a custom that had been followed 
earlier by the University. Suddenly, that custom had been 
deviated from. I do not want to talk much on that because 
the deviation of the custom had, unfortunately, not been 
mutually agreed upon. If it had been mutually agreed 
upon, this incident would not have happened. All these 
years, such incidents have never happened, as clearly 
mentioned and there has been no panic whatsoever.  

The Vice Chancellor of the University has taken 
necessary steps to hold an inquiry immediately and the 
report will be ready, probably, in another ten days’ time. 
Once the report is ready, we will know exactly what the 
position is and the Senate of the University as well as the 
UGC will take necessary action to bring the people 
concerned to books. But, I want to emphasize that there 
have been some elements behind this whole issue, maybe, 
to provoke the situation and that is very unfortunate. As 
far as the ground situation is concerned, the Sinhalese and 
Tamil students of the Jaffna University are living very 
amicably with one another. 

Thank you. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙමෙසේය. 

01. ෙමම ගැටුමට අදාළ පරීක්ෂණ එම පෙද්ශය භාර ෙකෝපායි 
ෙපොලීසිය විසින් ද යාපනය විශව්විද ාලෙය් බලධාරින් 
විසින් ද කරනු ලැෙබ්.  ෙමම ගැටුමට සම්බන්ධව කියා කළ 
සිසුන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් හඳුනාෙගන ඇති අතර, ඔවුන් 
සම්බන්ධෙයන් විනයානුකූලව කටයුතු කිරීමට යාපනය 
විශව්විද ාලය විසින් පියවර ෙගන ඇත. 

 ෙමම සිද්ධියට සැක බවට ෙපොලිස ්පරීක්ෂණ මඟින් ෙහළි 
වී ඇති තනෙක්ෂව්රන් සිසිදරන් නමැති සිසුවා ෙකෝපායි 
ෙපොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරමින් 
සිටියදී නීතිඥෙයකු මාර්ගෙයන් උසාවියට ඉදිරිපත්ව 
උසාවිය විසින් ඇප මත මුදා හැර ඇති බව ෙපොලීසිය විසින් 
මා ෙවත වාර්තා කර ඇත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

02. ඔව්. 

 ඉහත පරිදි නිරීක්ෂණය කළ කරුණු තවදුරටත් 
විමර්ශනයෙකොට එම සිදුවීමට අදාළ ෙහේතු හා පතිඵල 
හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් කමිටුව පත් කරන ලදී. 

 ඩී.ෙක්.පී.යූ. ගුණතිලක මහතා, යාපනය විශව්විද ාල 
ඉංජිෙන්රු පීඨ මණ්ඩල සාමාජික/නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ, 
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

 ෛවද  ෙක්. මුහුන්දන් මහතා, අංශාධිපති (නාරි හා පසව) / 
ෙජ ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, යාපනය විශව්විද ාලය 

 ෛවද  පී.එස.් නවරත්න රාජා මිය, අංශාධිපති (ඖෂධ 
විද ා) ෙජ ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, යාපනය විශව්විද ාලය 

03. එම කමිටුවට අදාළ කරුණු තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීම 
සඳහා පමාණවත් කාලයක් ලබා දිය යුතුව ඇති බැවින් සහ 
ෙම් වන විටත් එම කමිටුව විසින් පූර්ණ කාලීනව එම 
විමර්ශන කටයුතු කරමින් සිටින බැවින් එම විමර්ශනය 
මඟින් ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශ අනුව ඉදිරි කටයුතු සඳහා අවශ  
පියවර ගනු ලැෙබ්. 

04. විශව්විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති, 
උපසභාපති, ෙල්කම් 2016.07.22 වන දින යාපනය 
විශව්විද ාල පරිශයට ෙගොස ්අධ යන හා අනධ න කාර්ය 
මණ්ඩලය ෙමන්ම සිසුන් ඇතුළු සියලු ශිෂ  සංගම් සමඟ 
සාකච්ඡාෙකොට වර්තමාන තත්ත්වය මා ෙවත වාර්තා 
කිරීමට උපෙදස ්දී ඇත. 

 එෙමන්ම සිසුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සියලු 
කටයුතු සඳහා විශව්විද ාලෙය් සියලුම සිසුන් සහ 
විශව්විද ාලෙය් පරිපාලනෙය් එකඟතාවන් ඇතිව කටයුතු 
කිරීමට විශව්විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
අවශ  උපෙදස ්ෙදනු ලැබ ඇත. 

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තව කාරණයක් කියන්න 
තිෙබනවා. ඒක ෙම් පශන්යට අදාළ කාරණයක් ෙනොෙවයි. 
ඊෙය් දවෙසේ ඔබතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියදී ගරු 
(ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මන්තීතුමා මෙගන් පශන්යක් 
ඇහුවා, මා භික්ෂූන් වහන්ෙසේ නමකට පත්වීමක් දීලා 
තිෙබනවාද කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම මා ඒ ෙවලාෙව් 
කිව්වා "නැහැ" කියලා. මා ඊෙය් හැන්සාඩ් වාර්තාව 
ෙගනාවා. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මන්තීතුමා 
අහනවා, "ෙම් හාමුදුරුවන්ට මාර්ගඵල අවෙබෝධ කර 
ගැනීමට ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් මහාමාර්ග අමාත ාංශෙය් 
උපෙද්ශක තනතුරක්."  මා ඒකට උත්තර දීලා තිෙබනවා, 
"ඒක වැරදියි" කියලා. පැහැදිලිව "ඒක වැරදියි" කියලා 
කිව්වාට පසේසේ අද පුවත් පත්වල ෙපොල් ෙගඩි අකුරින් දාලා 
තිෙබනවා, මම සව්ාමීන් වහන්ෙසේනමකට පත්වීමක් දීලා 
තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, කිසිම තනතුරක් 
දීලා නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් සව්ාමීන් වහන්ෙසේලාට 
පුවත් පත් හරහා ෙම් විධියට නිගහ කරනවා නම් ඒක 
වැරදියි. අෙප් ර ට ෙබෞද්ධ රටක්. අෙප් ෙබෞද්ධකම ගැන 
අපි ආඩම්බර ෙවනවා. ෙම්ක අමූලික ෙබොරුවක්.  

 ඒ වාෙග්ම තව කරුණක් කියන්න තිෙබනවා. සමරසූරිය 
පවුෙල් ෙදෙදෙනකුට රක්ෂාවල් දීලා තිෙබනවා කියලා 
සඳහන් කර තිෙබනවා. එෙහම දීලා නැහැ. එක පත්වීමයි 
දීලා තිෙබන්ෙන්. එකම පවුෙල් ෙදෙදනකුට එෙහම පත්වීම් 
දීලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, එෙහම නැහැ. මා එෙහම 
කරන්ෙනත් නැහැ. එෙහම කරන්න අවශ තාවකුත් නැහැ. 
අනික, අපි ෙම්වා අරෙගන නැහැ. අපි ෙම්වා දීලා 
තිෙබන්ෙන් වැඩ කරපු අයටයි. මා කලින් කිව්වා වාෙග් පසු 
ගිය ජනාධිපතිවරණෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තු මහ 
මැතිවරණෙයන් ජයගහණය කළාට පසේසේ අපට විශාල 
බලපෑමක් තිෙබනවා, ඒ අවශ  -[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඕනෑ 

නම් ඔබතුමන්ලාටත් පහක් ෙදන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
භික්ෂූන් වහන්ෙසේනමකට පත්වීමක් දීලා නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා ඒ පශන්ය අහපු 
එකත් වැරදියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු සභානායකතුමාෙග් පිළිතුර සම්බන්ධෙයන් 

වැරදි පකාශයක් පුවත් පත්වල පළ ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
මාධ වලින් අපි  ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ විධියට- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මුළු මහනුවරම කැළඹිලා, ෙපොල් ෙගඩි අකුරින් පුවත් පත්වල 

පළ කර තිෙබන පවෘත්තිය දැකලා. මට උෙද් ඉඳන් calls එනවා. 
ඒක නිවැරදි විය යුතුයි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා කියනවා, පුවත් පත්වල වැරදි පකාශයක් පළ ෙවලා 

තිෙබනවා කියලා.  හැන්සාඩ් වාර්තාව අනුව ඒක නිවැරදි කරන්න 
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

  
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මා පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා "ඒක වැරදියි" කියලා. ඒ 

ෙකොටස ඒ පුවත්පත් වල දාලා නැහැ. 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා  පශ්නය  ඇහුවාම ඔබතුමා කිව්ෙව්, 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් දක්ෂිණ මාර්ග ව ාපෘතිෙය් ඒ නම 
නැහැයි කියලායි.  ඊට පසුව කිව්වා, පසුව උත්තරයක් ෙදන්නම් 
කියලා. නමුත් ඔබතුමා කියනවා නම්, ලිපිනයන් සහ දුරකථන 
අංක සහිත ඒ සම්පූර්ණ ෙල්ඛනය, ඒ වාෙග්ම ෙමොන ෙමොන 
ව ාපෘතිවලටද ඒ අය ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් කියන විස්තරත් මට 
සභාගත කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙල්ඛනය අෙත් තියාෙගනයි මා කථා 
කෙළේ. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි.  

දැන් අපි ස්ථාවර 23.(2) යටෙත් ඉතා වැදගත්- [බාධා කිරීම්]  

 
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)  
මට  පකාශයක් කරන්නත් තිෙබනවා. 
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අද ෙපොල්ෙගඩි අකුරින් ලියලා තිෙබනවා, ස්වාමින්වහන්ෙසේ 

ෙකෙනකුට තනතුරක් දීලා කියලා. නමුත් ස්වාමින්වහන්ෙසේ 
ෙකෙනකුට තනතුරක් දීලා නැහැ. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) 

යටෙත් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ඉතා 
වැදගත් පශ්නයකට ගරු ඇමතිතුමා උත්තර ලබා දුන්නා. ඒක 
යාපනයට පමණක් සීමා වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ජාතික 
වැදගත්කමක් ඇති පශ්නයක් ගැනයි එතුමා කථා කෙළේ. ඒ නිසා 
රජෙයන් ඒ පිළිබඳ සුදුසු වැඩ සටහනක් කියාත්මක ෙවයි කියා 
පාර්ලිෙම්න්තුව අෙප්ක්ෂා කරනවා. එවැනි ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළක් 
ගැන තමයි එතුමා කිව්ෙව්. ඒ සඳහා අපි සියලු ෙදනාෙග්ම 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ටීඑන්ඒ පක්ෂෙය් නායක සම්පදන් 
මැතිතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ක්ෂණිකව පකාශයක් කරලා 
තිබුණා. ඒකත් ඉතා වැදගත් වුණා කියාලායි අපි හිතන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පළමුෙවන්ම ෙම් 

පශ්නය පිළිබඳව කථා කරන්න කැමැතියි. ෙම් පශ්නය හා 
සම්බන්ධ පරීක්ෂණ වාර්තා සියල්ලම ලැබුණාම අපට ඊළඟ පියවර 
ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙසනසුරාදා ෙම් 
සිද්ධිය ඇති වුණු ගමන් අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මට කථා 
කළා. ඒ වාෙග්ම මම මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මන්තීතුමා 
සමඟත් කථා කළා. උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග ඇමතිතුමා 
සමඟත්, ඒ වාෙග්ම නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන 
අමාත තුමා සමඟත් කථා කළා. ඒ වාෙග්ම මම ඩී.එම්. 
ස්වාමිනාදන් ඇමතිතුමා සමඟත් කථා කළා. මම ඒ සියලු ෙදනා 
සමඟ සාකච්ඡා කළා. විෙශේෂෙයන්ම නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන ඇමතිතුමා මාධ යටත්, ෙපොලීසියටත් කථා කළා. ඒ 
නිසා ෙමම පශ්නය පිළිබඳව යම් කිසි යහපත් තැනකට පැමිණිලා 
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ තත්ත්වය ඇතිකර ගැනීම සඳහා 
උත්සාහ කළ සියලු ෙදනාටමත්, උනන්දු වුණු සියලු ෙදනාටමත් 
මම ස්තුති කරන්න  ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සභාෙව් සිටින ෙබොෙහෝෙදෙනක් වාෙග්ම 
ෙබොෙහෝ කණ්ඩායම් සාමයක් ඇති කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් 
කළා. ෙම් රෙට් කවුරුවත් ඒ ෙවලාෙව් ජාතිවාදී අදහස් පකාශ 
කෙළේ නැහැ. මා ඒ සියලුමෙදනාට ස්තුති කරන්න කැමැතියි. නමුත් 
අවාසනාවකට එක පුද්ගලෙයක් පමණක් ''කාෙබ්රිෙයෝ'' දාලා 
කියනවා, "ෙමතැනයි මැරුෙණ්" කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ 
ෙකොෙහේද කාෙබ්රිෙයෝ ෙහව්ෙව් කියලා. ඕනෑ නම් උගන්ඩා 
ගිහිල්ලා ෙහොයාගන්න පුළුවන්. ඒ විධිෙය් ජාතිවාදී තත්ත්වයක් 
ඇති කරන්න උත්සාහ කිරීම ගැන පමණයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව් 
කනගාටු ෙවන්ෙන්. ඒ හැර, ෙම් සභාෙව් සිටින සියලුම කණ්ඩායම් 
ඉතාම වග කීමකින් යුතුව කියා කළා කියන එක මම කියන්න 
කැමැතියි. 

මම දැන් නැඟී සිටිෙය් මෙග් සිංගප්පූරු නිල සංචාරය පිළිබඳව 
විෙශේෂ පකාශයක් කරන්නයි. 

අගාමාත තුමාෙග් සිංගප්පූරු සංචාරය 
பிரதம அைமச்சாின் சிங்கப் ர் விஜயம் 

SINGAPORE TOUR OF PRIME MINISTER 

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)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව් නැඟී 

සිටිෙය් ෙම් සතිෙය් සඳුදා සහ අඟහරුවාදා දින ෙදෙකහි, එනම් 17 
සහ 18 දින ෙදෙකහි මා විසින් සිංගප්පූරු අගාමාත  ගරු ලී සියැං 
ලුං මැතිතුමාෙග් ආරාධනෙයන් සිංගප්පූරුෙව් ෙයදුණු නිල 
සංචාරය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කිරීමටයි. 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත  මංගල සමරවීර මැතිතුමා, සංවර්ධන 
උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවෙළඳ අමාත  මලික් සමරවිකම 
මැතිතුමා සහ අධිකරණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා හා බුද්ධ ශාසන 
නිෙයෝජ  අමාත  සාරතී දුෂ්මන්ත මිතපාල මැතිතුමා මා සමඟ 
ෙමම සංචාරයට එක්වුණා. 

ෙමම සංචාරෙය්දී පළමුෙවන්ම මම රැෆල්ස් නාගරික 
සම්මන්තණ ෙක්න්දෙය්දී පැවැත්ෙවන තුන්වන දකුණු ආසියා 
ඩයස්ෙපෝරා සමුළුෙව් ආරම්භක සැසිවාරෙය් පධාන ෙද්ශනය 
පවත්වමින් ශී ලංකා ආර්ථිකය නැංවීමට නව රජය විසින් ආරම්භ 
කර ඇති සැලසුම් පිළිබඳ පැහැදිලි කළා. ශී ලංකාව කලාපීය 
භාණ්ඩ හුවමාරු ව ාපාරික මූල  මධ ස්ථානයක් බවට පත් 
කිරීමට රජය ආරම්භ කර ඇති වැඩ පිළිෙවළත් මුහුදු, ගුවන්, මහා 
මාර්ග, බලශක්ති හා සන්නිෙව්දන ක්ෙෂේතයන්හි පහසුකම් 
වර්ධනය කිරීම සඳහා වන අපෙග් ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධන වැඩපිළිෙවළත් මා ඔවුන්ට පැහැදිලි කළා. ඒ වාෙග්ම 
අප විසින් ආරම්භ කර ඇති නව සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ෙමන්ම 
රැකියා දසලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ හා ශක්තිමත් මධ ම පන්තියක් 
බිහි කිරීම සඳහා වන සැලසුම් පිළිබඳවත් මා ඔවුන් දැනුවත් කළා.  

තවද, මහනුවර-ෙකොළඹ-හම්බන්ෙතොට ආර්ථික කලාප 
සංවර්ධන වැඩසටහන -Kandy-Colombo-Hambantota 
Economic Corridor - පිළිබඳවත් දැනුවත් කළා. මහනුවර නගර 
සංවර්ධන ව ාපෘතිය, වයඹ කලාපීය කර්මාන්ත හා සංචාරක වැඩ 
පිළිෙවළ, බස්නාහිර ෙමගාෙපොලිස් වැඩ පිළිෙවළ, ගාල්ල ෙක්න්ද 
කර ගත් දකුණු පළාෙත් සංචාරක කලාප පවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ, 
හම්බන්ෙතොට නව ආර්ථික කලාප  වැඩ පිළිෙවළ යන ව ාපෘති 
පිළිබඳවත් මා ඔවුන් දැනුවත් කළා. බස්නාහිර ෙමගා ෙපොලිස් 
ව ාපෘතියට  පමණක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 40ක යටිතල 
පහසුකම් ආෙයෝජන අවශ යි. හම්බන්ෙතොට ආර්ථික කලාපය 
සඳහා ෙඩොලර් බිලියන 10ක යටිතල පහසුකම් ආෙයෝජන 
අවශ යි. ෙම් සඳහා අවශ  ආෙයෝජනය පිළිබඳව මා ඔවුන් 
දැනුවත් කළා. ෙම් වැඩ සටහන් අප කලාපෙය් විශාලම ආර්ථික 
සංවර්ධන වැඩ සටහනයි. ෙමය මුම්බායි - දිල්ලි ආර්ථික කලාපය 
හා සමානයි. ෙමය ඉන්දියන් සාගරෙය් විශාලම ෙක්න්දය බවට 
පත් වී දකුණු ඉන්දියානු ආර්ථිකයට පවා බලපෑම් එල්ල කරනු 
ලබන බව අපෙග් විශ්වාසයයි. ෙම් corridor එකට නැත්නම් 
කලාපයට ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ෙදකක් සහ 
ජාත න්තර වරාය  ෙදකකුත් ඇතුළත් වනවා.  

අනතුරුව 17 වන දින සිංගප්පූරු ජනාධිපති ආචාර්ය ෙටෝනි 
ටෑන් ෙකන්ග් යැම් මැතිතුමා සහ අගාමාත  ලී ෂියෑන් ලුං 
මැතිතුමන් හමු වුණා. ජනාධිපති සමඟ පැවැති හමුවට සිංගප්පූරු 
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විෙද්ශ අමාත ාංශෙය් ගරු විවියන් බාලකිෂ්ණන් මැතිතුමා සහ 
ෙවෙළඳ, කර්මාන්ත හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත  ගරු 
එස්.ඊශ්වරන් මැතිතුමාද එක්වුණා. සිංගප්පූරු අගාමාත  ලී ෂියෑන් 
ලුං මැතිතුමා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ජයගහණය 
පිළිබඳවත් පධාන පක්ෂ ෙදක එකතුව පිහිටන ලද ජාතික රජය 
පිළිබඳවත් සිය සතුට හා විශ්වාසය පළ කළා. විෙශේෂෙයන්ම                            
ශී ලංකාෙව් ආර්ථික සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් හැකි සෑම 
උපකාරයක්ම කරන බවට එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා.  

සිංගප්පූරුව සමඟ අත්සන් කිරීමට නියමිත නිදහස් ෙවෙළඳ 
ගිවිසුම ෙමන්ම ඉන්දියාව සහ චීනය සමඟ අත්සන් කිරීමට 
නියමිත සහෙයෝගිතා ගිවිසුම පිළිබඳවද අප සාකච්ඡා කළා. වසර 
13ක් අනිවාර්යය අධ ාපනය සමඟ වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථා 
සම්බන්ධ කිරීම තුළින් අෙප් තරුණ තරුණියන් කාර්මික අංශෙය් 
රැකියාවලට සුදුසුකම් ලබන බව  මා ෙපන්වා දුන්නා. ඒ සඳහා 
"SkillsFuture"  කියන සිංගප්පූරු වැඩසටහෙන් උපෙදස් අපි 
ඉල්ලා සිටියා. 

ශී ලංකා රාජ  ෙසේවෙය් ගුණාත්මක බව වැඩි කිරීමට ඇති 
අවශ තාව මා විසින් ෙපන්වා දුන් අතර, ඒ සඳහා සහෙයෝගය ලබා 
දීමට ද සිංගප්පූරු අගමැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙම් වසෙර් 
ෙනොවැම්බර් මස ලංකාෙව් පැවැත්වීමට නියමිත දකුණු හා 
අග්නිදිග ආසියා රටවල බහුවිධ සමාජයන්හි ආගම සතු 
කාර්යභාරය පිළිබඳ ජාත න්තර සමුළුව පිළිබඳවත් මා විසින් 
දැනුම් දුන් අතර, ඒ සඳහා සිය සම්පූර්ණ සහෙයෝගය දැක්වීමට 
සිංගප්පූරු අගමැතිතුමා එකඟ වුණා. ශී ලංකාෙව් සංචාරෙය් 
ෙයෙදන ෙමන් මා විසින් කරන ලද ආරාධනයත් එතුමා සතුටින් 
පිළිගත්තා.  

ෙම් සංචාරය අතරතුරදී සිංගප්පූරුව හා ශී ලංකාව අතර 
සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩසටහන්, ෙමගාෙපොලිස් ව ාපෘතිය, 
සිංගප්පූරු සිවිල් ෙසේවා විද ාලය සමඟ රාජ  නිලධාරින්ෙග් 
ධාරිතා සංවර්ධනය සහ තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය අධ ාපනය 
පිළිබඳ අව ෙබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් කරනු ලැබුවා.  

අප අත්සන් කරන එක ගිවිසුමක් යටෙත්, සුර්බානා ජෙරොං 
සමාගම  -දැනට ෙමගාෙපොලිසිය යටෙත් තිකුණාමලෙය් සැලසුම් 
කරන එම සමාගම- අපි එක්ක එකතු ෙවනවා, අෙප් ඉංජිෙන්රුවන් 
හා ගෘහ නිර්මාණශිල්පීන් ෙගනිහිල්ලා අපිකාෙව් නගර ඒ වාෙග්ම 
නිර්මාණය කරන්න. ඒක අපට තිෙබන විශාල ශක්තියක්. ඒ 
වාෙග්ම එයින් අපට විශාල පළපුරුද්දක් හා පෙයෝජනයක් 
ලැෙබනවා. 

19වැනි දා අෙප් කණ්ඩායම සිංගප්පූරු සිවිල් ෙසේවා විද ාලෙය් 
නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. අප විසින් අත්සන් කළ 
අවෙබෝධතා ගිවිසුෙම් පරිදි 35 ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත වූ රාජ  
නිලධාරින් කණ්ඩායම් ෙදකක් ෙම් වසර තුළ පුහුණු කිරීමට 
සිංගප්පූරු සිවිල් ෙසේවා විද ාලය කටයුතු කරනවා. ශී ලංකාෙව් 
සංවර්ධන පරිපාලන ආයතන සමඟ දැනටත් පවතින පුහුණු 
වැඩසටහන් තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට ඔවුන් එකඟතාව පළ කළා. 
අනතුරුව සිංගප්පූරුෙව් ජාත න්තර ව වසායකත්ව ආයතනය 
මඟින් සංවිධානය කරන ලද ව ාපාරික  හමුවකට අප සහභාගි 
වුණා. ෙමයට සිංගප්පූරු ෙවෙළඳ හා කර්මාන්ත අමාත  ගරු එස්. 
ඊශව්රන් මැතිතුමා ෙමන්ම සිංගප්පූරුෙව් පධාන සමාගම් 15ක 
පධානීන් සහ පධාන විධායක නිලධාරින් සහභාගි වුණා. එහිදී 
ඔවුන් ශී ලංකාෙව් මහා පරිමාණ ආෙයෝජන සඳහා සූදානමින් 
සිටින බව අප ෙවත දැනුම් දුන්නා. දැනටමත් සිංගප්පූරු 
ආෙයෝජකයින් කිහිප ෙදෙනක් ෙම් රෙට් ආෙයෝජන කටයුතු අරඹා 
අවසානයි.  

එෙසේම මා එහිදී ෙම් රෙට් පිහිටුවීමට නියමිත සංවර්ධනය 
සඳහා වූ නිෙයෝජිතායතනෙය්, සිංගප්පූරු ආෙයෝජකයන්ට 
පහසුකම් සැලසීම සඳහා ෙවනම අංශයක් පිහිටුවීමට ෙපොෙරොන්දු 
වුණා. මම හිතන විධියට මූලික වශෙයන් සංචාරක 
කර්මාන්තයටත්, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් අංශවලත් ආෙයෝජනය 
කිරීම සඳහා දැනටමත්  හත් අට ෙදෙනක්  ලංකාවට එන්න 
සූදානම්. 

සිංගප්පූරුෙව් වරාය අවට ආරම්භ කර ඇති නවතම සංවර්ධන 
කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමටත් අපට අවස්ථාව ලැබුණා. ශී ලංකාව 
එවැනි සංවර්ධන කටයුතු සැලසුම් කිරීමට සහෙයෝගය ලබා 
දීමටත් එකඟත්වය පළ කළා. ඉදිරි දිනකදී ෙවෙළඳ හා ආෙයෝජන 
කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට චීනය බලා යාමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ජපානය සමඟ ආර්ථික 
සහෙයෝගිතාව හා ආෙයෝජන පවර්ධනය පිළිබඳව තවදුරටත් 
සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මා ජපානෙය් සංචාරයක නිරත වීමටද 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ජනාධිපතිතුමාත්, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ අමාත  මලික් සමරවිකම මැතිතුමාත් 
මෑතකදී ඉන්දියාෙව් සංචාරයක නිරත වී ෙවෙළඳ හා ආර්ථික 
සහෙයෝගිතාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. ඔක්ෙතෝබර් මස මුලදී නව 
දිල්ලිෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත ඉන්දීය ෙලෝක ආර්ථික සමුළුෙව්දී 
මම තවදුරටත් ඉන්දීය අගමැතිතුමා සහ අෙනකුත් මැති 
ඇමතිවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
GSP Plus සහනය ලබා ගැනීමට ෙම් වන විට අපි යුෙරෝපා 
සංගමයට අයදුම්පත් භාර දී තිෙබනවා.  

චීනය, සිංගප්පූරුව, ජපානය, යුෙරෝපා සංගමය සහ ඉන්දියාව 
සමඟ ආර්ථික හා ෙවෙළඳ සහෙයෝගිතා ගිවිසුම් අත්සන් කරන්ෙන් 
රැකියා ජනිත කර වන්නයි. පිට රටවල අයට ලංකාෙව් රැකියා 
ෙදන්න ෙනොෙවයි. එක කාලයක බංග්ලාෙද්ශෙයන් එෙහම 
කට්ටිය ආවා, ෙමෙහේ පාරවල් හදන්න. ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ඒක 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. 
විෙශේෂෙයන්ම චීන සමාගම් බලන්ෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා 
යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ  ෙපොළටයි ඇතුළු ෙවන්නයි. ඉන්දියානු සමාගම් 
බලනවා, චීන සහ යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොළවලට ඇතුළු ෙවන්න. 
සමහර යුෙරෝපීය සමාගම් බලනවා, ඉන්දියාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොළට 
ඇතුළු ෙවන්න. ෙම් හැම එෙක්ම රැකියා කරන්න ඉන්ෙන්                       
ශී ලංකාෙව් තරුණ තරුණියන්. ඒ අයට ඕනෑ පුහුණුව ලබා දීමට 
උදවු කරන්න තමයි මම සිංගප්පූරුෙවන් ඇහුෙව්, අනාගත ශිල්ප 
පුහුණු කිරීෙම් -future skills initiatives- වැඩසටහන  පිළිබඳව, ඒ 
අත් දැකීම් පිළිබඳව අපට උපෙදස් ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. ෙම්වා 
ලංකාෙව්යි අපි කරන්න ඉන්ෙන්.  

මම හිතන විධියට එන සතිය අවසන් වන විට පළමුවන චීන 
කණ්ඩායම යනවා, හම්බන්ෙතොට ඉඩම් ෙසොයා ගන්න. කර්මාන්ත 
ෙවනුෙවන් ඉඩම් අක්කර 15,000ක් ෙසොයා ගන්න තිෙබනවා. 
අෙප් පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා ඇමතිතුමා දැනටමත් මත්තල 
ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සම්බන්ධෙයන් රජය සමඟ හවුල් 
වන ෙලස සමාගම්වලින් ඉල්ලා තිෙබනවා. අපට පුළුවන් ෙවයි 
එතැනට මඟීන් ලක්ෂ 10ක් ෙගෙනන්න. ෙමෙතක් කල් හැම 
දවසකම එක ගුවන් යානයක් තමයි එහි ආෙව්. එක දවසක් මම 
විතරයි ගිෙය්. මම තනිවම ෙහලිෙකොප් ටරයකින් ගියා. එච්චරයි 
එදා ෙගොඩ බාපු අහස් යානයකට තිබුෙණ්. ෙම් යටෙත් මඟීන් 
ලක්ෂ 10ක්වත් එහි ෙගනාවාම, දකුෙණ් විතරක් සතියක් ගත 
කරන්න පුළුවන් විධියට ඒ වැඩසටහන් කියාත්මක කරන්නයි අපි 
බලන්ෙන්.  

අපි ෙද්ශපාලන හා වාණිජ අංශ ෙදකම සම්බන්ධ කරලා 
රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇති කරලා, ආෙයෝජන වැඩි කරන්න 
කටයුතු කරනවා. චීන ආෙයෝජකයන් දැනටමත් හම්බන්ෙතොට 
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පෙද්ශෙය් ආෙයෝජන කටයුතු ආරම්භ ෙකොට තිෙබනවා. ලබන 
අවුරුද්ෙද් ශී ලංකාවට ජපන් ආෙයෝජකයන්  එනවා. ඒ සඳහා දැන් 
අපි කියා කර ෙගන යනවා. ඉන්දියානු ආෙයෝජකයන් කිහිප 
ෙදෙනක් ලංකාෙව් ඉන්දියානු කර්මාන්ත කලාපයක් ආරම්භ කිරීම 
සඳහා අෙපන් ඉඩම් ඉල්ලා තිෙබනවා.  ෙම් අය එන්ෙන් ලංකාෙව් 
ජනතාවට රැකියා ලබා ෙදන්නයි.  

ශී ලංකාෙව් ජාතික ආණ්ඩුව ෙලෝකෙය් පැසසුමට ලක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය තුළින් ඉදිරි වසර පහක 
කාලය තුළ අපෙග් පශ්නවලට විසඳුම් ලබා දීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉදිරි කාලය තුළ ෙමම කමෙව්දය අපි 
වඩාත් ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ෙගන යනවා. එම කාලය තුළයි ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩුවයි පවතින්ෙන්. ඒ ගැන කිසිදු සැකයක් තබා ගන්න 
එපා. අවුරුදු පහක් ෙම් ආණ්ඩුව පවතිනවා. සමහරු හිතනවා, 
ලබන අය වැෙයන් පසුව ෙම් ආණ්ඩුව වැෙටනවා කියලා. "අය 
වැය"  සම්මත වුණාට පසුව අෙප් ගීතා කුමාරසිංහ මන්තීතුමියටත් 
මම ආරාධානා කරනවා, "එන්න අපට එකතු ෙවන්න" කියලා. 
ඊළඟ අවුරුදු  හතර අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න එන්න. 
තව කිහිප ෙදෙනක් එන්න ඉන්නවා. දකුණ දියුණු කරන ෙකොට 
ඔබතුමිය එතැන ඉන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. එන්න, එන්න, 
කිසිම බයක් ඇති කර ගන්න එපා. 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඔබතුමා පරිස්සෙමන් ඉන්න. ඉදිරි අවුරුදු ෙදක ඇතුළත 

ෙමොනවා ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි ආරක්ෂා කරනවා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ෙදල්දූවට සහ අකුරලට තවත් අලුත් 

සංචාරක කලාප ෙදකක් එනවා.  
 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
ඒවා ආවාට පසුව -  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඔව්, ඒක තමයි. එන්න, එන්න. ඔබතුමියට තව ෙමොනවාද 

ඕනෑ? [බාධා කිරීමක්] කෙළේ නැහැ ෙන්? ඔබතුමියලාෙග් කාලෙය් 
ෙමොනවාද කෙළේ? ඔබතුමිය එතැන ෙමොනවාද කෙළේ? දැන් ඒවා 
කරෙගන යනවා.  දැන් බලන්න, ආපසු ගාල්ල වරාය කරන්න 
ජපන් ආෙයෝජකයන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. කිසිම බයක් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමිය, බය ෙවන්න එපා. ඕෙගොල්ලන් 
ෙනොකරපු ඒවා අපි කරලා ෙදන්නම්. නූතන දුටුගැමුණු රජ්ජු රුෙවෝ 
රුහුෙණන් ආවාට, රුහුණට ෙමොනවාද කෙළේ?  අපි පිටින් ඇවිල්ලා 
කරන්ෙන්. දුටුගැමුණු රජ්ජුරුෙවෝ රුහුෙණ් සිටියා. නූතන 
දුටුගැමුණු රජ්ජුරු ෙවෝ රුහුණට ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ. දැන් 
රුහුෙණ් වැඩ ටික පටන් ගන්නවා.  අපි රුහුෙණ් වැඩ පටන් 
ගත්තාම  ඔබතුමිය ආණ්ඩුවට එනවාද? [බාධා කිරීම්] ඔබතුමිය 
කිව්වා, අපි වැඩ පටන් ගන්ෙන් නැහැ කියලා.  අපි රුහුෙණ් වැඩ 
පටන් ගත්ෙතොත් ඔබතුමිය ආණ්ඩුවට එනවාද? [බාධා කිරීම්] 

කමක් නැහැ. එන්න, එන්න. අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් ඕනෑ 
තරම් රැකියා ගන්න පුළුවන්; දියුණු ෙවන්න පුළුවන්.  ඒ ගැන 
කිසිම සැකයක් නැහැ.  ෙමොකද, ඔබතුමිය  ළඟ වාඩි ෙවලා සිටින 
අෙනක් අය එන්න කථා කර තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් එක්ක 
ඔබතුමියත් එන්න. [බාධා කිරීම්] අවුරුදු පහක් ෙම් ආණ්ඩුව 
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව නැති ෙවන්ෙන් නැහැ, බය ෙවන්න එපා. 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අෙනක් ඇමතිවරුන් 
සමඟ අපත් එකතු ෙවලා ඒ දියුණුව සිදු කරනවා කියා මම 
විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් තබා 
ගන්න එපා කියමින් මා නවතිනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි 

කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත , ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් 
මැතිතුමා. Hon. Minister, will you reply to the Hon. Douglas 
Devananda's Question raised  under Standing Order 23/2?  

 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
I will take it up on another day.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

පිළිබඳ දැනුම්දීම, ගරු සභානායකතුමා.  

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
I 
 

විශ්වවිද ාල (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
பல்கைலக்கழகங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் 

UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL  

"1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද ාල පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතකි." 
 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත  ගරු 

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා විසිනි. 
2016 අෙගෝස්තු 09වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි 

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

உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் மாண் மிகு 
ல மன் கிாிஎல்ல அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ஆகஸ்ட் 09 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. Lakshman Kiriella, Minister of Higher 

Education and HIghways; to be read a Second time upon Tuesday, 09th 
August, 2016 and to be printed; and to be referred  to the relevant 
Sectoral Oversight Committee.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සබරගමුව පළාත් සංචාරක කාර්යාංශෙය් 
පඥප්ති ෙකටුම්පත 

சபரக வ மாகாண சுற் லாத் ைறப் 
பணியக நியதிச்சட்ட வைர  

DRAFT STATUTE OF THE SABARAGAMUWA 
PROVINCIAL TOURIST BUREAU 

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

"That notwithstanding the Provisions of the Standing Order No. 46 
A (3) (a) and (b) of the Parliament, this Parliament do grant the 
Sectoral Oversight Committee on International Relations an 
extension of time till 09th  August, 2016 to submit its report to the 
Parliament on the Draft Statute of the Sabaragamuwa Provincial 
Tourist Bureau which was referred by Mr. Speaker on 02nd  
December 2015." 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose to take only half an hour's time for 

lunch.   
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දින පස්වරු12.30 සිට 1.30 දක්වා පැයක කාලයක්  දිවා 

ආහාර විෙව්කය සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා.  නමුත් එම කාලය 
පැය භාගයකට අඩු කරන්න කියලාද ඔබතුමා ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. අද දින 

න ාය පතෙය් විෂය අංක 1, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා. 

ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත : රීති 
இலங்ைக அ சக்தி சட்டம்: 

ஒ ங்குவிதிகள் 
SRI LANKA ATOMIC ENERGY ACT: RULES  

 
 

[අ.භා. 12.12] 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"2014 අංක 40 දරන ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත පකාරව                     
ශී  ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් සාදන ලදුව, 2015 
ජූලි 21 දිනැති අංක 1924/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු 
ලැබ, 2016.03.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2015 අංක 1 දරන පරමාණුක 
බලශක්ති (බලපත) රීති සහ 2015 අංක 1 දරන පරමාණුක බලශක්ති 
(කියා පිළිෙවතක් පැවැත්වීෙම් අදහස පිළිබඳ දැනුම් දීෙම්) රීති අනුමත 
කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාව මඟින් ඉදිරිපත් කළ රීති ෙදකක් 
පිළිබඳවයි, අපි අද කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
ෙමම රීති ෙදක 2015.07.21 වැනි දින ගැසට් පතයක් මගින් 
හඳුන්වා ෙදනු ලැබුවා. දැනට කියාත්මකයි. අෙප් පනත අනුව අපි 
එය සාධාරණ කාලයක් තුළ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර 
සම්මත කර ගත යුතුයි. අද සිදු ෙකෙරන්ෙන් එම කටයුත්තයි.  

ශී ලංකාව 1957 ජාත න්තර පරමාණු බල ඒජන්සිෙය් 
සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමත් සමඟම න ෂ්ටික විද ාව හා 
තාක්ෂණය සම්බන්ධ කටයුතුවල නිරත විය. ෙම් සමඟම ෙකොළඹ 
විශ්වවිද ාලෙය් විකිරණශීලී සමස්ථානික ඒකකය 1962දී 
පිහිටුවනු ලැබීය. 

1969 අංක 19 දරන පරමාණුක ශක්ති අධිකාරි පනත යටෙත් 
1969දී පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය පිහිටුවනු ලැබීය. පරමාණුක 
ශක්ති අධිකාරියට විකිරණ සමඟ වැඩ කරන ෙසේවකයන්, මහ 
ජනතාව හා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විකිරණ ආරක්ෂාවට 
සම්බන්ධ නියාමන කටයුතු සිදු කිරීම සහ න ෂ්ටික තාක්ෂණය 
ෙයොදාෙගන මිනිසාට පෙයෝජනවත් වන ෙසේවා සැපයීම, 
පර්ෙය්ෂණ කිරීම යන කාර්යයන් පවරන ලදී. 2014 වර්ෂය 
දක්වාම පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිය විකිරණ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ 
ජාතික නියාමන අධිකාරිය ෙලස කටයුතු කළ අතර, න ෂ්ටික 
තාක්ෂණය ෙයොදා ගනිමින් රෙට් සංවර්ධන කටයුතු හා ෙසේවා 
කටයුතු ෛවද , කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික අංශවලට ලබාදීමත්, 
ජාත න්තර පරමාණු බල ඒජන්සිෙය් ශී ලංකාෙව් නිෙයෝජිතයා 
ෙලස කටයුතු කිරීමත් කරෙගන ෙගොස් ඇත. ෙමම අධිකාරිය 
මඟින්ම න ෂ්ටික තාක්ෂණ කටයුතු විශාල ෙලස එහි අලුෙතන් 
ඉදි කරන ලද පර්ෙය්ෂණාගාර ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීෙමන් පසු 
සිදු කිරීම නිසා හා එම අධිකාරිය විසින් විකිරණ පභව භාවිත කිරීම 
නිසා නියාමන කටයුතු එම අධිකාරිය මඟින්  කිරීම නුසුදුසු බව 
ජාත න්තර සංවිධාන මඟින් ෙපන්නුම් කරන ලදී.   
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම එහි ඉතිහාසය ගැනයි 
ෙම් ෙකටිෙයන් කියන්ෙන්. ඒ අනුව නියාමන කටයුතු සහ 
සංවර්ධන කටයුතු එකම ආයතනයකින් කිරීම නුසුදුසු බැවින් 
ෙවනම ආයතනයක් නියාමන කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පිහිටු විය 
යුතු බව ෙත්රුම් ගැනීෙමන් පසු නව පනතක් පිළිෙයළ කරන ලදී. 
ඒ අනුව වර්තමානෙය් කියාත්මක වන පනත 2014  ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය්දී, 2014 අංක 40 දරන පරමාණුක ශක්ති පනත ෙලස 
නීතිගත කරන ලදී. ෙමම පනත මඟින් නියාමන කටයුතු සහතික 
කිරීම මඟින් ජනතාවෙග් හා පරිසරෙය් ආරක්ෂාව, විකිරණ පභවල 
ආරක්ෂාව, ජාත න්තරව අත්සන් තබා ඇති සම්මුතිවලින්                       
ශී ලංකාව විසින් සිදු කළ යුතු කාර්යයන් කිරීම පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාවට පැවරී ඇති අතර, විකිරණශීලී දව  
ෙයොදා ගනිමින් න ෂ්ටික තාක්ෂණය දියුණු කිරීෙම් කටයුතු සහ 
ෙවනත් ආයතනවලට විකිරණ තාක්ෂණය හඳුන්වා දීෙම් කටයුතු 
පරමාණුක ශක්ති බල මණ්ඩලයට පවරන ලදී. 

මුලින් එක් ආයතනයක් වශෙයන් තිබුණු ෙමම වැඩසටහන 
2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී 2014 අංක 40 දරන පනතින් 
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන ෙකොමිසම ෙලස සහ පරමාණුක 
බලශක්ති මණ්ඩලය ෙලස වගකීම් ෙදකකට ෙබදී ගියා. ෙමම 
ආයතන ෙදක පිහිටුවීමත් සමඟ ෙපර පැවති පරමාණුක ශක්ති 
අධිකාරිය අෙහෝසි විය. පරමාණුක ශක්ති නියාමන සභාෙව් 
රාජකාරි 2015 ජනවාරි 01ෙවනි දින පටන් ගන්නා ලදී.  

නියාමන අධිකාරිෙය් වගකීම්  

විකිරණ පභවවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීමත්, අනවශ  
විකිරණ බලපෑම්වලින් මහ ජනතාව හා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට 
නියාමන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමත්, එය පවත්වාෙගන යාෙම් 
වගකීමත් පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට ඇත.  

2014 අංක 40 දරන පරමාණුක ශක්ති පනත මඟින් ලබා දී 
ඇති බලතල කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙරගුලාසි, නීති හා රීති 
පිළිෙයළ කිරීමත්, ඒවා නීතිගත කිරීමත්, විකිරණශීලී දව  භාවිත 
කරන්නන් සඳහා බලපත හා පරීක්ෂණ පද්ධතියක් පිහිටුවීමත්, 
විකිරණශීලී දව  ආනයනය හා අපනයන කිරීම, විකිරණ පභවල 
ෙභෞතික ආරක්ෂාව සහතික කිරීමත්, න ෂ්ටික ෙහෝ විකිරණශීලී 
හදිසි අවශ තාවන්ට මුහුණදීම සඳහා හැකියාවන් දියුණු කිරීමත්, 
ශී ලංකාව අත්සන් තබා ඇති විකිරණ ආරක්ෂණ සම්මුතිෙය් 
නියමයන්  ඉටු කිරීමත්, ඉහත කාරණා සඳහා නීතිමය සහ නියාමන 
පද්ධතියක් පිහිටුවීමත් පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට 
පැවරී ඇත.  

අද ෙම් සිදු ෙවන්ෙන්ත් ඒ කාරණාවයි, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. ඒ අනුව පරමාණුක ශක්ති භාවිතය 
විෙශේෂෙයන්ම ෛවද  විද ාෙව් භාවිතයන් සහ කර්මාන්තවල 
භාවිතයන් ෙලස ෙකොටස් ෙදකකට ෙබෙදනවා. පරමාණු බලශක්ති 
නියාමන සභාෙව් කියාකාරකම් අපට සරලව ෙම් ෙව්ලාෙව්දී 
දක්වන්න පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෛවද  
විද ාෙව්දී, කර්මාන්තවලදී, පර්ෙය්ෂණවලදී, පර්ෙය්ෂණ හා 
කෘෂිකර්මාන්තවලදී විකිරණවල ෙයොදා ගැනීම් මඟින් සිදුවිය හැකි 
අන්තරාවන්ෙගන් මහජනතාවෙග්, වැඩ කරන ෙසේවකයන්ෙග්, 
ෙරෝගීන්ෙග් හා පරිසරෙය් ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ශී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විකිරණ භාවිත කරන කාමර 
නිර්මාණයට උපෙදස් ලබා දීමත්, එම කාමර අනුමත කිරීමත් සිදු 
කරනු ලබයි. 

විකිරණශීලී පභව හා විකිරණ භාවිත කරන ස්ථාන පරීක්ෂා 
කිරීම හා ඒවාෙය් තත්ත්වය සුදුසු පරිදි දියුණු කිරීමට අවශ  
උපෙදස් ලබාදී පහත සඳහන් කාර්යයන් ද සිදු කරනු ලබයි: 

විකිරණ ස්ථාන සඳහා බලපත් ලබා දීම; 

විකිරණ ආරක්ෂණය සඳහා ෙසේවකයන් පුහුණු කිරීම; 

විකිරණශීලී දව  පවාහනය සඳහා උපෙදස් ලබා දීම; 

අනවශ  විකිරණශීලී දව  රට තුළ ෙගොඩ ගැසීම වැළැක්වීම 
සඳහා විකිරණශීලී දව  ආනයනය හා අපනයනය පාලනය කිරීම; 

මහජනතාව හා පරිසරය අනවශ  විකිරණවලින් ආරක්ෂා 
කිරීමට විකිරණශීලී දව  සුදුසු පරිදි බැහැර කිරීමට උපෙදස් ලබා 
දීම; 

අධිවිකිරණ පභව සඳහා ෙභෞතික ආරක්ෂණය සැලසීම; 

විකිරණ ආපදාවන් සඳහා ෙපර සූදානම හා පතිචාර දැක්වීමට 
කටයුතු කිරීම; 

ජාත න්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒජන්සිය හා ෙවනත් 
ජාත න්තර ආයතනවල පිළිගත් නිර්ණායකයන් පිළිබිඹු වන 
ආකාරයට විකිරණ ආරක්ෂාව හා අයනීකරණ විකිරණ ෙයොදා 
ගැනීම සම්බන්ධව නීති රීති සම්මතයක් පිළිෙයළ කර කියාවට 
නැංවීම; සහ 

සුරක්ෂිතතාව, ආරක්ෂාව හා ආරක්ෂණය සම්බන්ධව                       
ශී ලංකාව අත්සන් තබා ඇති සම්මුති සඳහා ශී ලංකාෙව් නිෙයෝජිත 
ආයතන ෙලස කියා කිරීම සහ එම සම්මුතිවල එකඟ වූ 
කියාකාරකම් ඉෂ්ට කිරීම. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමන්න ෙම් කාරණා පරමාණුක බලශක්ති 
නියාමන සභාෙව් කියාකාරකම් ෙලස පවතිනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම පරමාණුක බලශක්ති 
මණ්ඩලෙය් වපසරියට කාරණා කිහිපයක් අයත් ෙවනවා. ඒවා 
පහත දැක්ෙව්. 

රෙට් සියලුම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා විකිරණ තාක්ෂණය 
ෙයොදා ගැනීම;  

විකිරණ තාක්ෂණය සම්බන්ධ සියලුම පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු 
කිරීම; 

න ෂ්ටික තාක්ෂණය හා ෙවනත් විකිරණශීලී දව  උපෙයෝගී 
කර ගැනීම පිළිබඳ සියලුම ෙතොරතුරු මහජනතාව සහ අදාළ 
ආයතනවලට ලබා දීම;  

රට තුළ න ෂ්ටික තාක්ෂණය පරිසරයට හානියක් ෙනොවන 
අයුරින් සාමකාමීව සංවර්ධනය සඳහා ෙයොදා ගැනීම;  

රට තුළ පැවතිය හැකි විකිරණශීලී ඛණිජ දව  ගෙව්ෂණය 
කිරීම; සහ 

ජාත න්තර හා පරමාණුක බලය ඒජන්සිය මඟින් විකිරණ 
ෙයොදා ෙගන ෛවද  ක්ෙෂේතෙය්දී, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්දී හා 
කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්දී කරනු ලබන සංවර්ධන හා 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සඳහා තාක්ෂණික විෙශේෂඥ දැනුම ලබා දීමට 
හා ඒවාට අවශ  උපකරණ සැපයීම.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආයතන ෙදෙකහි වගකීම ෙම් ආකාරයට ෙබදී යනවා, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. මම ෙම් පිළිබඳව විස්තර කරන්න 
ටිකක් ෙවලාව ගත්තා. පරමාණු කියලා කියපු ගමන් සමහර 
ෙව්ලාවට ඒ දිහා ෙබොෙහොම කුතුහලෙයන් බලන තත්ත්වයක් අපි 
සමහර කාරණාවලදී දකිනවා. ඒ නිසා ෙම් සභාවටත් ඒ පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන්ම පැහැදිලි කළ යුතුයි කියලා මම හිතුවා. අද සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම නීති රීති සකස් කිරීෙම් නියාමන 
ෙකොමිසෙම් බලතල අනුව ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ රීති ෙදකක් ෙම් 
සභාෙව් අනුමැතියට ලක් කිරීමයි.  

එකක් තමයි, පරමාණුක බලශක්ති (බලපත) රීති අයනීකාර 
විකිරණ හා සම්බන්ධ කියා පිළිෙවතක් පැවැත්වීම. ෙමම රීතිය 
පනෙත් 23(1) (ඇ) සහ පනෙත් 30(1) වගන්තිය සමඟ කියවිය 
යුතු, 87 වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන 
සභාව විසින් සාදා ඇත. ෙමමඟින් අයනීකාර විකිරණ 
පරිහරණෙය්දී පවතින අවදානම යන කාරණය මත පදනම්ව, එක් 
එක් බලපතය වලංගු වන උපරිම කාලසීමාවන් ෙම් ගැසට් එක 
මඟින් වර්ගීකරණය කරලා තිෙබනවා. ෙමෙසේ එක් එක් බලපතය 
වලංගු වන උපරිම කාලසීමාවන් තීරණය කර ඇත්ෙත් අයනීකාර 
විකිරණ පරිහරණය කරනු ලබන කියා පිළිෙවත් එනම්, විකිරණ 
චිකිත්සාව, ජීවානුහරණය, කාර්මික විකිරණ ෙල්ඛය, න ෂ්ටික 
ෛවද  කර්මය, ෛවද  විකිරණ ෙල්ඛය, විකිරණශීලී පභව 
බැහැර කිරීම සහ විසර්ජනය, විකිරණශීලී පභව පවාහනය කිරීම, 
විකිරණශීලී පභව ගබඩා කිරීම, විකිරණශීලී පභව බැහැර කිරීම 
සහ විසර්ජනය, විකිරණශීලී පභවයන් විකිණීම යනාදිය සලකමිනි. 
තවද, ෙමම රීතිය මඟින් බලපතයක් දරන්නා එම බලපතය කල් 
ඉකුත් වන දිනට මාස 3කට ෙපර බලපතය අලුත් කිරීම සඳහා 
අයදුම් කිරීමට අසමත් වුවෙහොත්, එක් දිනකට රුපියල් 100ක 
අධිභාරයක් අයකිරීෙම් බලය ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
නියාමන සභාව ෙවත ලබාදී ඇත. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම්ෙකන් 
අදහස් කරන්ෙන් ඒ විකිරණශීලී දව  භාවිත කරන ආයතනෙය් 
තිෙබන විෙශේෂ තත්ත්වයන් මත ලබා ෙදන බලපතය අවදානම අඩු 
ස්ථානවලට වර්ෂ තුනක් සඳහාත්, නිතර ෙසොයා බලන ස්ථානවලට 
වර්ෂ ෙදකක් ෙහෝ වර්ෂයක් සඳහාත් වශෙයන් කාල පරාසයක් 
ෙතෝරාෙගන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳවයි. 

අද දින ඉදිරිපත් කරනු ලබන අෙනක් රීතිය තමයි,  2015 අංක 
1 දරන පරමාණුක බලශක්ති (කියා පිළිෙවතක් පැවැත්වීෙම් 
අදහසක් පිළිබඳ දැනුම් දීෙම්) රීති. ඒ අනුව ශී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් සාදන ලද ෙමම රීතිය, පනෙත් 87 
වන වගන්තිය හා 20(1) වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු අතර 
ෙමම රීතිය යටෙත් දක්වා ඇති "දැනුම් දීෙම් ආකෘතිය" අයනීකාර 
විකිරණ සම්බන්ධ කියා පිළිෙවතක් පැවැත්වීමට අදහස් කරන 
ඕනෑම පුද්ගල යකු විසින් බාර දිය යුතුය. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා නිශ්චිත 
ෙපෝරමයක් -ඉල්ලුම් පතයක්- සකස් කරලා, ඒ ඉල්ලුම් පතය 
ලැබුණාට පසුව තමයි  ෙම් සඳහා බලපතයක් ලබා ගත යුතුද නැද්ද 
කියලා තීරණය කරන්ෙන්. ඉතා සරලව කිව්ෙවොත් ෙම් තුළින් සිදු 
වන්ෙන් ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන ෙකොමිසම මගින් 
විකිරණශීලි දව  භාවිතා කිරීම පිළිබඳ වඩාත් කමානුකූල 
තත්ත්වයක් ෙම් රට තුළ ඇති කිරීමයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

[අ.භා. 12.23] 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රෙට් අනාගතය 

සම්බන්ධෙයන් ඉතාම වැදගත් අංශයක් පිළිබඳවයි අද අපි 
 සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා සඳහන් 
කරපු ආකාරයටම ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය, මීට 
වසර ෙදකකට පමණ ෙපරාතුව ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
නියාමන ෙකොමිසම සහ ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය 
වශෙයන් අංශ ෙදකකට ෙවන් වුණා. ඇත්තටම එෙසේ අංශ 
ෙදකකට ෙවන් කිරීෙම් පදනම බවට පත් ෙවන්ෙන්ම ශී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන ෙකොමිසම මගින් ෙම් ආයතනයට 
අදාළ නීති, ෙරගුලාසි කියාත්මක කිරීමත්, අනික් පැත්ෙතන්                     
ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයට ෙම් රෙට් සංවර්ධනය 
සඳහා අවශ  ෙසේවාවන්  සැපයීම සඳහා පුළුල් ඉඩකඩක් ලබා 
 දීමටත්ය. ඒ අනුව දැනටමත් ෙම් මණ්ඩලය සහ නියාමන 
ෙකොමිසම මගින් අෙප් රෙට් කෘෂි කාර්මික, කාර්මික, ෙසෞඛ , 
උසස් අධ ාපන සහ ආරක්ෂක කියන ක්ෙෂේතවල පර්ෙය්ෂණ 
ගණනාවක් සිදු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට එන 
ආහාරවල - ටින් මාළු ෙවන්න පුළුවන්; කිරි පිටි ෙවන්න පුළුවන්; 
ෙවනත් ආහාර දව  ෙවන්න පුළුවන්.-  විකිරණශීලිතාව පරීක්ෂා 
කර බලා, රෙට් ජනතාවට ෙසෞඛ  සම්පන්න ආහාර වර්ග ලබා 
දීෙම්දීද ෙම් ආයතනෙය් පර්ෙය්ෂණ ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. 
දැනටමත් අෙප් රෙට් ෙරෝහල්වල X-ray යන්ත ආශිතව වැඩ 
කරන ෙසෞඛ  ෙසේවකයන්ට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වන විකිරණශීලී 
තත්ත්වය ගැන නිරතුරුවම පරීක්ෂාෙවන් ඉඳලා, ඒ අයෙග් ෙසෞඛ  
තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්නත් ෙම් අධිකාරිය මැදිහත් ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රට අවට - ආසන්න - රටවල පිහිටලා තිෙබන 
න ෂ්ටික බලාගාර හරහා අෙප් රටට ෙකොපමණ බලපෑමක් එල්ල 
ෙවනවාද කියන කාරණය පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීෙම් බලයත්, 
හැකියාවත් තිෙබන්ෙන් ෙම් ආයතනයටයි. ඒ නිසාම න ෂ්ටික 
ශක්තිය ගැන අවධානය ෙයොමු කරනෙකොට ෙපෙනනවා, ෙම් 
ආයතනය අෙප් රෙට් ඉතාම විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළ හැකි 
ආයතනයක් බව. ෙලෝකෙය්ම පවතින බලශක්ති අර්බුදය පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන ෙකොට ගල් අඟුරු ෙවනුවට, ඛනිජ ෙතල් දහනය 
ෙවනුවට දැන් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කරා ෙයොමු ෙවමින් 
පවතිනවා.  

ෙලෝකෙය් රටවල් අතුරින් අෙප් රට සාක්ෂරතාව අතින්  
ෙකොතරම් ඉහළින් හිටියත්, පරිගණක සාක්ෂරතාව අෙප් රෙට් 
ඉහළ මට්ටමක පැවතියත් අපි තවමත් සිටින්ෙන් විද ාව හා 
තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම ගම් මට්ටමට ෙගන යාම පිළිබඳ බලවත් 
අර්බුදයකයි. ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය, ශී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය, "පරමාණු" කියලා කියපු විගසම 
ජනතාවෙග් මතකයට නැ ෙඟන්ෙන් අන් කිසිවක් ෙනොව, න ෂ්ටික 
බලාගාර, න ෂ්ටික අවි ආයුධ  සහ න ෂ්ටික පිපිරුම් පිළිබඳවයි. 

ඒ නිසාම ෙම් ආයතනය පිළිබඳවත් ජනතාව තුළ මහා භීතියක් 
ෙගොඩනැඟිෙම් හැකියාවක්, ඉඩ පහසුවක් ෙකනකුට තිෙබනවා. 
ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙමවැනි ෙසේවයක් කරන ආයතනයක් ගැන අපි 
කථා කරන ෙකොට ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවය කරන අෙප් 
විද ාඥයන්, පර්ෙය්ෂණ නිලධාරින් රැක ගැනීම අෙප් ජාතික 
වගකීමක් ෙවනවා. ෙමොකද, විද ාඥයන් විධියට ෙම් ආයතනයට 
බඳවා ගන්ෙන්ත් අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාලයක එක්ෙකෝ රසායන 
විද ාව නැත්නම් ෙභෞතික විද ාව පිළිබඳ විෙශේෂෙව්දී 
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උපාධිධාරින්. ඔවුන්ට ෙම් රට අතහැර ගිහිල්ලා රැකියා කිරීෙම් 
අවස්ථාව තිෙබනවා. ඉතා ඉහළ වැටුප්වලට ඔවුන් බඳවා ගන්න 
ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක් බලා ෙගන ඉන්නවා. නමුත් ෙම් අය 
නිදහස් අධ ාපනෙයන්  තමන් ඉෙගන ගත් ෙදයින්, තමන්ෙග් 
රෙට් ජනතාවට යම් ෙසේවයක් කිරීෙම් අරමුණින් රෙට් රැඳිලා යම් 
අවදානමකුත් දරා ෙගන ඔවුන්ෙග් ෙසේවය රටට සපයනවා.  

මම දන්නා ආකාරයට පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය තුළ 
දැනට එවැනි විද ාඥයන් 40ක් පමණ ෙසේවය කරනවා. නමුත් 
ඔවුන්ෙග් වෘත්තීයමය ගැටලු විසඳන්න පසු ගිය දශකය පුරාම වූ 
මැදිහත්වීම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා ඇති 
පරමාණුක  බලශක්ති මණ්ඩලය සහ පරමාණුක බලශක්ති 
නියාමන සභාව ෙවන් කිරීෙම්දී ඔවුන් මුහුණ දුන් බලවත් වූ වැටුප් 
විෂමතාවක් තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන් 2006 චකෙල්ඛය අනුව 
ඔවුන්ට හිමි නියමිත වැටුපවත් ලැබිලා නැහැ.  

පසු ගිය අවුරුදු දහය පුරාම ඔවුන් යම් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා; 
ලියුම් ලියලා තිෙබනවා; විටින් විට අදාළ ඇමතිවරු එක්ක, මුදල් 
අමාත ාංශයත් එක්ක විවිධ සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
ගැටලු එෙහමමයි. ඒ නිසාම පසු ගිය දවසක ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ෙල්කම්වරයා මුදල් අමාත ාංශය අමතලා ෙමොවුන්ෙග් 
සාධාරණ ගැටලුවට නිසි විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් 
කර තිෙබනවා. ඒ ඉල්ලීම මුදල් අමාත ාංශට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, තවමත් ඒ සඳහා සාධාරණ 
පිළිතුරක් ලබා දීලා නැහැ. මම කලින් කිව්වා වාෙග්  අවදානමකුත් 
දරා ෙගන; ඉතාම අඩු වැටුපක් සහිතව, තමන් එක්ක 
විශ්වවිද ාලෙය් එකට ඉෙගන ගත් අය ෙවනත් ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවලට බැඳිලා වැඩි වැටුපක් ලබද්දී ඔවුන් ෙම් ආයතනෙය් 
ෙසේවය කිරීම ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම් රට,  ජාතිය  ෙවනුෙවන් 
කරන මහා දැවැන්ත කාර්ය භාරයක්. ඒ නිසා මුදල් අමාත ාංශෙය්, 
කළමනාකරණ ෙසේවා මණ්ඩලෙය් පසුබැසීම එෙහම නැත්නම් 
අකාර්යක්ෂමතා නිසා තමයි ෙම් ගැටලුවලට මුහුණ දී තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි ෙම් රෙට් සංවර්ධනෙය් ෙවනත් මානයන් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරනවා නම් ෙලෝකෙය් අලුත් තාක්ෂණය අනුව 
අෙප් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය දියුණු කරන්න පරමාණුක බලශක්ති 
අධිකාරිය ෙයොදා ගන්නවා නම්, අපට ෙම් අය රැක ගන්න ෙවනවා. 
මම දන්නා ආකාරයට දැනටමත් ඔවුන් අෙප් රෙට් කෘෂිකර්ම 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් ඉතා විශිෂ්ට පර්ෙය්ෂණයන් කර 
තිෙබනවා. ඉස්සන්ෙග් කකුළුවන්ෙග් කටුවලින් කයිටීන් කියන 
රසායනිකය ෙවන් කර ෙගන දැනටමත් ඔවුන් ඉතා පබල දිලීර 
නාශකයක් හදලා තිෙබනවා. ෙම් එක උදාහරණයක් විතරයි. ඒ 
සඳහා ෙලෝකෙය් සම්මානත් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අපට 
තිෙබන කනගාටුව ෙම් විද ාඥයන්ට රට අතහැර යන්න බල 
කරනවා මිසක් ඔවුන් රට තුළ තබා ගැනීම සඳහා වුණු 
මැදිහත්වීමක් නැහැ. ඒ නිසා ඇත්තටම ඔවුන් තැන් තැන්වල; 
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය්, කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය්, අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය්, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය් පර්ෙය්ෂණ 
කරමින්  නිකරුෙණ් තමන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ අපෙත් යවා ගන්නවා. 
ඒ ෙවනුව ට  රටක් හැටියට අපි  පර්ෙය්ෂණ පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරනවා නම්, ඇත්තටම ෙම්  සියලු පර්ෙය්ෂණ ඒකාබද්ධ 
කරලා  ජනාධිපතිවරයා ෙහෝ අගමැතිවරයා යටෙත් පවත්වා ගත 
යුතු අංශයක් බවට පත් කළ යුතුය කියන ෙයෝජනාව අප ඉදිරිපත් 
කරනවා. ෙම් ෙකටි කාලය තුළ මා කිව්ව කරුණු ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 12.31] 

 
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  කථානායකතුමනි, සාමාන ෙයන් ෙමවැනි 

ෙරගුලාසි පිළිබඳව විවාදයක් පැවැත් ෙවන්ෙන් නැති වුණත් අද 
දවෙසේ ලැබුණු අවස්ථාව විෙශේෂ වරපසාදයක් හැටියට අමාත ාංශය 
සලකනවා. මක් නිසාද, පරමාණුක බලශක්ති බලපත රීති හරහා 
ෙම් රෙට් විකිරණ භාවිතය පිළිබඳව තිෙබන තත්ත්වයන් 
නියාමනය කරන්නට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ හරහා ඒ අදාළ 
ක්ෙෂේතවල විකිරණ භාවිතය පිළිබඳව තිෙබන පමිතින් ස්ථාපනය 
කිරීමට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ  වන පරිදි පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාවත්, පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයත් 
නීතිෙයන් සහ ෙභෞතික වශෙයන් එකිෙනකට ෙවන් වූ ආයතන 
විධියට පවත්වාෙගන යනවා. නියාමනය කිරීෙම් වගකීම ෙවන්වූ 
ආයතනයකට පවරා ඒ හරහා පරමාණුක බලශක්තිය එෙහම 
නැත්නම් විකිරණ භාවිතය පිළිබඳ ෙලෝකය පිළිගත් ජාත න්තර 
පමිතින් සහ ජාත න්තර කාර්ය පටිපාටි ශී ලංකාව තුළ අනුකූල 
කර ගැනීම පිළිබඳව අපි කටයුතු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් මූලික 
වශෙයන් පරමාණුක බලය භාවිත වන්ෙන් ෛවද  ක්ෙෂේතෙය් හා 
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය්යි. අෙප් ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
සඳහන් කළ පරිදි අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂණ පිළිබඳව තිෙබන 
අවස්ථාවන් ඉතාම අඩුයි. ෙම් ක්ෙෂේතවල පමණක් ෙනොෙවයි, 
ඇත්ත වශ ෙයන් අනික් ක්ෙෂේතවලත්, විශ්වවිද ාල තුළ පවා 
පර්ෙය්ෂණයන්ට තිෙබන ඉඩකඩත්, ආෙයෝජනයත්, වුවමනාවත් 
ඉතාම අවම මට්ටමකයි තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පරමාණුක 
බලශක්ති පිළිබඳ ක්ෙෂේතවල පර්ෙය්ෂණය කරන්න තිෙබන 
ඉඩකඩ ඉතාම සීමිත ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, කරන 
ආෙයෝජනවල අඩුකමත් ඒ වාෙග්ම ඒ ක්ෙෂේතයන්ට අදාළව 
විශ්වවිද ාලවල සිදු වන සිද්ධාන්ත ඉගැන්වීම මූලිකව සිදුවන 
නිසායි. ඒත් මා කියන්නට ඕනෑ, පරමාණුක බලශක්ති 
මණ්ඩලයත්, පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවත් කියන 
ආයතන ෙදක ෙලෝකෙය් පිළිගත් ජාත න්තර පමිතින්ට සහ කාර්ය 
පටිපාටියට අනුකූලව තමන්ෙග් වගකීම ඉටු කරමින් ඉන්න බව. ඒ 
නිසා පුරවැසියන්ෙග් ආරක්ෂාව සනාථ කරන ගමන්, පරමාණු 
බලය අෙප් රෙට් සාමාන  ජනතාවෙග් අවශ තාවන් උෙදසා 
භාවිත කිරීමට අවශ  කරන නීතිමය පරිසරයත්, පාෙයෝගික 
පරිසරයත් ඔවුන් සකස් කිරීමට දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ කැපෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් දිගු කාලීන 
ජනන සැලැස්ම තුළ විදුලි බලය උත්පාදනය කිරීම සඳහා පරමාණු 
විදුලි බලාගාරයක අවශ තාව  ෙතෝරාගත හැකි විකල්පයක් -
optional- වශෙයන් සඳහනක් තිෙබනවා. අප වැනි පුංචි රටකට 
එෙසේ කළ හැකිද, ඒ සඳහා අවශ  කරන ඉඩකඩම් අපට 
තිෙබනවාද, අෙප් රෙට් ආර්ථික ශක්තිය එයට ඉඩ ෙදනවාද එෙහම 
නැත්නම් ඊට වඩා විකල්ප බලශක්ති පෙභ්ද තිෙබනවාද කියන 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් විශාල වශෙයන් විවාද තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ තර්ක ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් රෙට් 
අනාගත බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව උෙදසා වැදගත්වන සෑම 
බලශක්ති පෙභ්දයක් පිළිබඳවම අධ යනය කිරීම වැදගත් වනවා. 
ඒ නිසා අෙප් දිගු කාලීන ජනන සැලැස්ම තුළ ෙතෝරාගත හැකි 
ජනන පභවයක් ෙලස පරමාණු බලශක්ති පිළිබඳ කාරණය තවමත් 
ඉතිරිව තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන බලන්නට ඕනෑ. බංගලාෙද්ශය 
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විශාල රටක් ෙනොෙවයි. අධික ජනගහනයක් තිෙබන රටක්. නමුත් 
ඔවුන් අද පරමාණු විදුලි බලාගාර ෙදකක් ඉදි කරමින් තිෙබනවා.  

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ යත් පරමාණු විදුලි බලාගාර ෙදකක් 
ඉදි කරමින් තිෙබනවා. ඉන්දියාව අෙප් රටට කිෙලෝමීටර් 200ක් 
දුරින් කුන්ඩන්කුලම් පරමාණු විදුලි බලාගාරය ඉදි කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, එහි ෙදවන අදියරත් ආරම්භ කිරීමට දැන් සූදානමින් 
ඉන්නවා. ෙම් කුන්ඩන්කුලම් බලාගාරය ඉදි කිරීම හරහා                          
ශී ලංකාවට ඇති වන බලපෑම තක්ෙසේරු කර තිෙබ්ද, ඒ වාෙග්ම 
එම බලාගාරය හා සම්බන්ධව ඉන්දියානු රජය සමඟ ශී ලංකා රජය 
පවත්වාෙගන යන සබඳතාව ෙකෙලසද කියන කාරණා ගැන මීට 
වසර 4කට පමණ කලින් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට මම 
එවකට විදුලිබල අමාත  ධුරය දැරූ පාඨලී චම්පික රණවක 
අමාත තුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. අපට ඒ ගැන ෙලොකු ෙතෝරා 
ගැනීමක් ෙහෝ ෙලොකු පාලනයක් ෙනොතිබුණු බව කිව යුතුයි. 
නමුත්, අද වන විට ඉන්දියාෙව් කුන්ඩන්කුලම්හි ෙදවැනි පරමාණු 
බලාගාරයත් commission කරන්නට ඔන්න ෙමන්න තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රටක් විධියට අප ෙමන්න 
ෙම් කාරණය ගැන කල්පනා කරන්න අවශ යි.  පරමාණු 
බලශක්තිය හා සම්බන්ධව ගත්ෙතොත්, කිෙලෝමීට ර් 200ක් කියන 
එක එතරම් ෙලොකු දුරක් වශෙයන් සලකන්න බැහැ. එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ අප පරමාණු බලෙයන් විදුලිය උත්පාදනය කිරීම 
පිළිබඳව තිෙබන අවස්ථාව භාවිත කළ යුතුද, නැද්ද කියන 
කාරණය ගැන දුරදිග හිතලා තීරණ ගත යුතුව තිෙබනවා. එය 
එකවරම බැහැර කිරීම ෙහෝ එකවරම භාර ගැනීම ෙනොකළ යුතුයි. 
ඒ පිළිබඳව අධ යනය කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙසේ අධ යනය 
කිරීම සඳහා වැය වන මුදල් පමාණය අපට යම් ආකාරයකින් ඒ 
පිළිබඳව උදව් කරන ආයතන හරහා ලබාගැනීමට හැකියාව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පරමාණු බලය ෙසෞඛ ය, කෘෂිකර්මය වැනි 
කෙෂේතවල දැනට කරන ඒ අවම භාවිතය වඩා ආරක්ෂිතව කර 
ගැනීමට අවශ  වන ෙමවැනි ෙරගුලාසි සකස් කරන ගමන්ම, 
විදුලිය උත්පාදනය කිරීම උෙදසාත් පරමාණු බලශක්තිය භාවිත 
කිරීෙම් අවස්ථාව පිළිබඳව අප අධ යනය කළ යුතුයි. අද ෙහට 
ෙනොෙවයි, තව වසර 15කින්, 20කින්, 30කින්, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙපොසිල ඉන්ධන භාවිතය  නුසුදුසු ෙහෝ කළ ෙනොහැකි යුගයක් උදා 
වන විට, වඩාත් සාෙප්ක්ෂව ආරක්ෂාකාරීව, වඩාත් සාෙප්ක්ෂව 
පරිසර හිතකාමීව, වඩාත් සාෙප්ක්ෂව ආර්ථික වශෙයන් 
දිගුකාලීනව භාවිත කිරීමට හැකියාව තිෙබන විකල්පයක් ෙලස 
පරමාණු බලශක්තිය භාවිත කරනවාද, නැද්ද කියන කාරණය ගැන 
ගැඹුරින් අධ යනය කළ යුතු අවස්ථාවක්  දැන් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අද ගැන හිතලා ෙනොෙවයි, අනාගතය ගැන හිතලායි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 12.40] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පරමාණුක 

බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් සාදන ලද රීති ගණනාවක් 
සම්බන්ධව ගරු ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඉල්ලා 
තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ඒ ගැන කථා කරන්න මටත් අවස්ථාවක් 
ලබා දීම ගැන මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මට ඉතාම 
ටික ෙව්ලාවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම කාරණා ෙදක තුනක් 
පමණක් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම දියුණු වන ආර්ථිකයකට, දියුණු වන 
සමාජයකට අද බලශක්තිය අත වශ  බව පිළිගන්නා වූ 
වැඩසටහනක් අෙප් රටට අවශ යි. එය සකස් කළ හැක්ෙක් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙනොෙවයි. එය සකස ් කළ හැක්ෙක් 
විද ාඥයන්ට පමණයි කියන ෙදය අප මූලිකව පිළිගන්න ඕනෑ. 
ෙද්ශපාලනඥයන් වන අපට ජන සමාජයට එයින් වන්නා වූ 
යම්කිසි දීර්ඝ කාලීන හානියක්, පාරිසරික හානියක්, පැවැත්මකට 
වන හානියක් පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කළ හැකියි. ඒ වාෙග්ම 
එවැනි යහපත් වැඩ පිළිෙවළක දිගු ගමනට ෙමම ආයතනෙය් 
වි ෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති අයට අපට ලබා දිය හැකි සහෙයෝගය ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ.  

මා දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයට අයත් 
මහරගම පිහිටි පිළිකා ෙරෝහල පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර වන්න මා 
කැමැතියි. පිළිකා ෙරෝහෙලන් පිටවන අපදව  විකිරණයන්ෙගන් 
සමන්විත බවත්, එම භූමි පෙද්ශෙය් ජීවත්වන ජනතාවට එම 
විකිරණ අනතුර සහිතව ජීවත් වන්නට සිදු වී තිෙබන බවත්, 
පරමාණු බලශක්ති අධිකාරියට අවස්ථා රාශියකදී දැනුම් දී 
තිෙබනවා. ඔවුන් විසින් ඒ සඳහා මැදිහත් වී තිෙබනවා. ඔවුන් 
විසින් යම් යම් විකල්ප ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත්, තවම ඒ 
පරිසරය හා ජන සමාජය සම්පූර්ණෙයන් ආරක්ෂා වී නැහැ. ඒ 
නිසා මා පරමාණු බලශක්ති අධිකාරිෙයන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් ගැන විෙශේෂ මැදිහත් වීමක් කරන්න කියලා. අපට 
විකිරණ - radiation - අවශ යි; radioactive දව  අවශ යි; පිළිකා 
මර්දනයට ඒවා අවශ යි; ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව සඳහා 
අවශ යි. ඒක තමයි ෙම් ආයතන ඒවා පාවිච්චි කරන්ෙන්. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙරෝහල ආරම්භ කළ කාලයට වඩා දැන් පිළිකා 
ෙරෝගීන් විශාල පමාණයක් එතැනට පැමිෙණනවා. ඒ වාෙග්ම එහි 
අෙනක් පැත්ත ගැන අපි දක්වන උනන්දුවත් වැඩියි. ෙම් කාරණය 
විෙශේෂෙයන් අවධානයට ෙයොමු වන ෙකොට එහි බලපෑම එන විවිධ 
පෙද්ශ තිෙබනවා.  

ජන ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සුද්ද පවිත වායුව 
පිළිබඳ ෙමම අධිකාරියට ඇති බලය වාෙග්ම, ජලෙය් පවිතතාව 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාත් ෙමම අධිකාරියට බලයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඔබතුමාත් දන්නවා, අද පානීය ජලය ගන්ෙන් 
අෙප් පධාන ගංගාවලින් බව. ගංගාවලට අපවිත දව  එකතුවීම 
වැළැක්වීමට පරිසර අධිකාරිය, ශී ලංකා පරමාණු බලශක්ති 
අධිකාරිය සහ පරමාණු බලශක්ති නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව 
නිරන්තරෙයන් මැදිහත්වන නව වැඩ පිළිෙවළක් අවශ  වනවා. ඒ 
සම්බන්ධව පැමිණිල්ලක් පැමිෙණන තුරු බලා ෙනොසිටිය යුතුයි. 
අෙප් සිරිත තමයි පැමිණිල්ලක් පැමිෙණන ෙතක්, "සියල්ල 
ෙහොඳයි" කියා හිතා ෙගන සිටීම. අද තිෙබන්ෙන් ෙව්ගෙයන් හානි 
වන පරිසරයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් ගන්න 
ඔබතුමා නිතර ෙදෙව්ෙල් එන, මමත් නිතර ෙදෙව්ෙල් යන අෙප් 
ගම් පළාෙත්, ෙකොස්ගම, සාලාව යුද හමුදා කඳවුර පසු ගිය දා 
පුපුරා ගියා. අද වන තුරු පරමාණු බලශක්ති අධිකාරිය ඒ අවට 
තත්ත්වය ගැන සහතිකයක් ෙදන්නට ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. ඒ, 
පැමිණිල්ලක් නැතිකම. පැමිණිල්ලක් කළ යුතුමද? අපට හමුදා 
කඳවුර ඇතුළට යන්න බැහැ. අපි ගිහියන් හැටියටයි සලකන්ෙන්! 
නමුත් මහණ වුණ අයයි හමුදාව ඇතුෙළේ ඉන්ෙන්! 

පුපුරා ගිය හමුදා කඳවුෙරන් පැතිරී ගිය විකිරණ ෙකොයි තරම් 
පමාණයක් තිෙබනවාද, නැද්ද? එය සීතාවක පෙද්ශෙය් ජන 
ජීවිතයට අද අති බරපතළ පශ්නයක්. පෙද්ශෙය් තත්ත්වය 
බලන්න ගරු අගාමාත තුමා ආවා. මම එතුමාට විස්තර කිව්වා. 
ගරු ජනාධිපතිතුමා රැස්වීමක් කැ  ෙඳව්වා. මම එතැනදීත් ඒ ගැන 
කිව්වා. අද වන ෙතක් හමුදාවට ඒ පෙද්ශෙය් තත්ත්වය පිළිබඳ 
සහතිකයක් ෙදන්න බැහැ. වැටුණු වැටුණු තැන්වල පුපුරන 
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දව වලින් තවමත් විකිරණ පැතිර යමින් පවතින බව අද මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැමිණිල්ලක් ෙලස ගරු ඇමතිතුමාටත්, 
පරමාණු බලශක්ති අධිකාරියටත් කනගාටුෙවන් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම එදිෙනදා ජන ජීවිතයට 
බරපතළ පශ්නයක්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, පාරිසරික හානි ස්වාභාවිකව සිදු වන බව අපි 
දන්නවා. මනුෂ යා අතිනුත් පරිසරයට හානි සිදු වනවා. පසු ගිය දා 
සාලාව හමුදා කඳවුෙර් සිදු වුෙණ් ස්වාභාවික හානියක් ෙනොෙවයි. 
එවැනි තත්ත්වයකදී පැතිරී යා හැකි විකිරණ දව  පිළිබඳ රට පුරා 
පචාර පවතිනවා. ඒවා මහ මුහුෙද් තැන්පත් කළා කියනවා. ඒවා 
මහ මුහුෙද් තැන්පත් කරන්න පරමාණු බලශක්ති නියාමන සභාෙව් 
අවසරය ලබා දුන්නාද? ෙමොකද, ජාත න්තර නීතිය යටෙත් ඒවා 
මුහුෙද් තැන්පත් කිරීෙම් අවසරය දීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ නියාමන සභාවට. මම 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණා අවධානයට ෙගෙනන්ෙන්, ෙබොෙහෝ 
විට ෙම් සිද්ධීන් යටපත් වුණත් ඒවාෙය් අහිතකර බලපෑම් පසු 
කාලීනව ජන ජීවිතයට බලපාන නිසායි. අද ඒ සඳහා මැදිහත් වීෙම් 
වැදගත්කමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහොම සරලව කියන්න 
පුළුවන්, "පුපුරා ගිය කිසිම ෙදයක විකිරණ අඩංගු නැහැ" කියලා. 
නමුත්, අපි දන්නවා පාකිස්තානය වාෙග් රටවල ෙමෙලස පුපුරා 
ගිය තැන්වල විකිරණවලින් ඇති වුණු විනාශ යන් ෙසොයා ගත්ෙත් 
අවුරුදු ගණනාවක් පහු ෙවලා බව. අපට වඩා ෙව්ගෙයන් 
විද ාඥයන්ට ඒවා ෙසොයා ගත හැකියි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පුපුරා ගිය, ෙකොස්ගම හමුදා 
කඳවුර ඇතුෙළේ, හමුදා කඳවුෙරන් පිට ඉඩම් කඩම්වල, ෙගවල් 
ෙදොරවල්වල තැන්පත් වී තිෙබන එවැනි ෙද් රැෙගන ෙගොස් රහෙසේ 
ෙහෝ අද මහ මුහුදට වීසි කර දමනවා නම් ඒ පිළිබඳව වග 
කියන්ෙන් කවුද කියන කාරණාව ගරු ඇමතිතුමාෙග් වගකීම 
ඇතිව ෙකොමිසමට ෙයොමු කරන්න කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ස්තුතියි. 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 1969 අංක 19 දරන 

පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය පනත එදා හදලා පරමාණුක 
බලශක්ති අධිකාරිය පිහිටුවූවා. විෙශේෂෙයන් අහිතකර 
විකිරණයන්ෙගන් හා ඒවාෙයන් සිදු වන අනතුරුවලින් රෙට් මහ 
ජනතාව හා විකිරණ භාවිත කරන ෙසේවකයන් ෙමන්ම පරිසරය 
ආරක්ෂා කරගැනීමත්, ඒ වාෙග්ම ජාතික, සමාජ, ආර්ථික 
සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සඳහා ෙම් න ෂ්ටික තාක්ෂණය ෙයොදා 
ගැනීමත් ෙවනුෙවන් තමයි එය පිහිටුවූෙය්. නමුත් ෙම් රට තුළ 
පරමාණුක බලශක්තිය, නැත්නම් විකිරණ විකාශනය වත්ම ෙම් 
සඳහා ෙවනම ආයතන ෙදකක් අවශ  වුණා. එෙහම නැතිව, 
කාර්යයන් ෙදකම එකකින් කරන්න ගියාම සිදු වන්ෙන්, "නඩුත් 
හාමුදුරුවන්ෙග්, බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්" වාෙග් වැඩක්. ඒ හින්දා 
තමයි 2014 අංක 40 දරන පනත මඟින් රට තුළ පරමාණුක 
බලශක්තිය පෙයෝජනයට ගැනීම පුළුල් කිරීෙම් වගකීම භාර 
ගැනීමට ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයත්, ඒ වාෙග්ම, 
පරමාණුක බලශක්තිය උපෙයෝගි කරෙගන වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී 
ජනතාවත්, ෙසේවකයනුත්, පරිසරයත් ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම 
ඇතිව ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවත් කියන 
ෙදක ස්ථාපිත වුෙණ්. අද අපි විෙශේෂෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්ෙන්, විවාද කරන්ෙන් ශී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් රෙට් ජනතාවත්, ෙසේවකයනුත්, 

පරිසරයත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සාදන ලද රීති පද්ධතියක් 
ගැනයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් නික්ම 
යන ෙම් අවස්ථාෙව් මා කියනවා, එතුමා ෙමහි සුළු ෙමොෙහොතක් 
රැඳී සිටියා නම් ෙහොඳයි කියා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාට 
අවුරුදු 20ක් කර ගන්න බැරි වූ ෙද්වල් ෙම් ආණ්ඩුව ලවා ෙම් මාස 
කීපය තුළ කරවා ගන්න ඔබතුමන්ලා උත්සාහ කරනවා. අවුරුදු 
20ක් රට පාලනය කරලා, ඇමතිකම් දරලා අද සාලාෙව් පිපිරීම 
ගැන කථා කරනවා. මීට ඉස්සර පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ම 
ෙකොච්චර තැන් -හමුදා කඳවුරු, අවි ගබඩා- පිපිරුණාද? එදා ඒ 
ගැන කථා කිරීම තබා අඩුම ගණෙන් මාධ වත් හරියට දැනුවත් 
කෙළේ නැහැ. අෙප් නව රජය ලබා දී තිෙබන ෙම් මාධ  නිදහස සහ 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතීන් නිසා ෙමවැනි කාරණා අරෙගන 
අද කථා කරනවා, කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැති ආකාරයට. අපි ඒ 
ගරු මන්තීතුමාට කියනවා, ඒ අවුරුදු 20 තුළ කුමන ඇමතිකම් 
දැරුවත් මහරගම පිළිකා ෙරෝහෙලන් ඉවත් වන විකිරණ 
දව වලින් හානියක් ෙනොවන පරිදි ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට එතුමාට 
ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබන බව. නමුත් අපි අද ෙම් වාෙග් රීති සම්මත 
කරලා උත්සාහ කරන්ෙන් එවන් ආරක්ෂාවන් ලබා දීමටයි. ඒ 
වාෙග්ම, එදා මහරගම පිළිකා ෙරෝහෙල් ෙරෝගින්ට ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිබුෙණ් වටිනාකමින් වැඩි ෙබෙහත් සීමාසහිත 
පමාණයක් විතරයි. නමුත් මම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, එවැනි 
කිසිම සීමාවක් ෙනොමැතිව එම ෙරෝගින්ට අවශ  ෙබෙහත් ටික 
ලබා දීමට අද කටයුතු කර තිබීම අෙප් ෙම් යහ පාලනය ලබාගත් 
විෙශේෂ ජයගහණයක්ය කියා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විකිරණ ගැන කථා කරද්දී 
එය අපට නැතිවම බැරි ෙදයක්. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාත් අදහස් දැක්වූ පරිදි විකිරණ භාවිතෙයන් විදුලිය 
නිපදවීම දැන් ෙබොෙහෝ රටවල සිද්ධ වනවා. ඉන්දියාව, 
පාකිස්තානය, චීනය ආදි රටවල එෙසේ සිදු වනවා. නමුත් අප 
එතැනට යෑම ගැන තවත් හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොම 
වුණත්, දීර්ඝ කාලීනව විදුලිය නිපදවීෙම් අෙප් සැලැස්ම තුළ ෙම්වා 
අඩංගු ෙවනවා. විකිරණ ගැන කථා කරද්දී කියන්න ඕනෑ, අපට 
විකිරණ නැතිව බැරි බව. විකිරණ ඇතිවත් බැහැ; නැතිවත් බැහැ. 
ඒවා "a good servant but a bad master". විකිරණ ඕනෑ. හැබැයි 
එය, පෙරස්සෙමන් හැසිරවිය යුතු ෙදයක් වනවා. ෛවද  විද ාව, 
ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, නිෂ්පාදන කාර්යයන්, කෘෂිකර්මය ආදි 
හැම ෙද්කටම විකිරණ කියාවලිය අවශ  වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට ලබා දී ඇති කාලය 
අවසන් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. මා විෙශේෂෙයන් ගරු විදුලිබල හා 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇමතිතුමා, ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා,  
ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාෙව් කාර්ය මණ්ඩලය 
ඇතුළු සියලු ෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විකිරණ භාවිතය පුළුල් කිරීමට අවශ  කටයුතු කිරීම ගැන. ඒ 
වාෙග්ම ඒවා නියාමනය කිරීමට රෙට් වැසියන්, පරිසරය හා ඒ 
සඳහා කටයුතු කරන නිලධාරින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අවශ  
රීති පද්ධතිය සැකසීමට කටයුතු කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන් 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 12.52] 

 
ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) தா 
விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පරමාණුක 

බලශක්ති පනත යටෙත් පරමාණුක බලශක්ති  නියාමන සභාව 
විසින් සාදන ලද පරමාණුක  බලශක්ති රීති පිළිබඳව  වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අමාත තුමා කිව්වා වාෙග් ෙමය කාලීන මාතෘකාවක්. 
විෙශේෂෙයන් පරමාණුව හා න ෂ්ටි ගැන කථා කරන විට 
ඉස්ෙසල්ලාම සමාජෙය් තිෙබන්ෙන් ඒ ගැන බියක්. ෙම් බිය නැති 
කිරීමට නම් න ෂ්ටික තාක්ෂණය පිළිබඳව තිෙබන අවිද ාව දුරු 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ ගැන නිවැරදි දැක්මක් ජනතාව අතරට 
ෙදන්නට ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට ලැබී 
තිෙබන කාලය අනුව, විකිරණ ගැන කථා කිරීෙම්දී ෛවද  විද ාව 
හා සම්බන්ධව කථා කරන්නට මා බලෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් 
විකිරණ අපට ඇතිවත් බැරි, නැතිවත් බැරි ෙදයක් වාෙගයි අපට 
දැෙනන්ෙන්. ෙම් විකිරණ අෙප් ජීවිතවලට හානි ෙගන ෙදනවා 
වාෙග්ම ෙම් ෙලෝකය ජය ගන්න තිෙබන අභිෙයෝගවලදී 
විකිරණවල තිෙබන වැදගත්කමත්, වටිනාකමත් අපි දැනගන්නට 
ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ෛවද  විද ාව, කර්මාන්ත, 
කෘෂිකර්මය, බලශක්ති  හා පර්ෙය්ෂණ  සඳහා ෙම් විකිරණ  
න ෂ්ටික තාක්ෂණය ෙයොදා ගන්නට ලැබී  තිෙබන ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  විකිරණශීලි දව වලට පමිතියට වඩා ෙගොදුරු වුණාම 
ශරීරෙය් තිෙබන ෛසල විනාශ වී DNAවලට හානි පැමිණිලා ඒ 
ෛසල විකෘති වීම තුළින් අසාමාන  ෙලස ෛසල වර්ධනය 
ෙවනවා. ෙම් නිසා පිළිකා තත්ත්වය යටෙත් අද ෙම් සමාජය  ෙබෝ 
ෙනොවන ෙරෝගවලට  ෙගොදුරුවීම  බරපතළ ගැටලුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා. විකිරණ ගැන කථා කිරීෙම්දී  විෙශේෂෙයන් මාරි කියුරි 
නමැති විද ාඥවරිය අපට අමතක කරන්නට බැහැ. එතුමිය 
ෙනොෙබල් ත ාගය දිනූ පථම කාන්තාව. එතුමිය ෙම් ෙලෝකයට 
එක්ස් කිරණ ෙසොයා ගැනීෙම්දී විකිරණ තාක්ෂණෙව්දීන් සමඟ 
අසාමාන  ෙලස විකිරණවලට ෙගොදුරු වීම නිසා ඇයටත් 
"aplastic anaemia" කියන පිළිකා ෙරෝගෙයන් මිය යන්නට සිද්ධ  
වුණා. අසාමාන  ෙලස  විකිරණවලට ෙගොදුරුවීම ෙරෝග 
තත්ත්වයන්ට බලපානවා වාෙග්ම  පිළිකා  පතිකාර සඳහාත්  ෙම් 
කිරණ ෙයොදා ගන්නවා. Nuclear medicine ඒ වා ෙග්ම 
radiotherapy  පතිකාර කමයටත් ෙම් විකිරණ  ෙයොදා ගැනීෙම් 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් නියාමන සභාෙව් ෙම් 
පමිතිකරණයත් එක්ක නීති ෙරගුලාසි තුළින්, ෙම් හා ආශිතව 
ෙසේවය කරන ෙසේවකයින්ෙග්, ඒ වාෙග්ම කාර්ය මණ්ඩලවල 
ජීවිතවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීෙම්දී  ගරු අමාත තුමා ඇතුළු ඒ 
කාර්ය මණ්ඩලයට ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්  සියලුෙදනාෙග්ම 
සහ ෙයෝගය ලබාදිය යුතුයයි  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී  ෙයෝජනා 
කරනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 12.55] 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඉතාමත් වැදගත් 

මාතෘකාවක් සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන සතුටු 
ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ  විවිධ පර්ෙය්ෂණවල  පතිඵල 
ගැනත්  මා කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් 
කාලෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා  ඉතාමත් ෙකටිෙයන්  කාරණා 
කිහිපයක් පකාශ කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

නිෙයෝජ  අමාත , ගරු අජිත් ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
විදුලි බලය සඳහා න ෂ්ටික බල ශක්තිය ෙයොදා ගැනීම ගැන 
සංවාදයක් ඇති වීම පිළිබඳව මා සතුටට පත් ෙවනවා. ෙමොකද,  අද 
ෙලෝකෙය් ෙම් ගැන තිෙබන බියත් එක්ක ෙම් සම්බන්ධෙයන් වාද 
විවාද කර හරියට දැනුවත් ෙවලා  එයට සම්බන්ධ ෙවනවා  නම් 
ඉතාමත් ෙහොඳයි. ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම nuclear power 

plant එක තිෙබන්ෙන් ජපානෙය් Niigata  පෙද්ශෙය්යි. මම 
අවුරුදු දහයක්  ජීවත් වුණු ජපානෙය් මෙග් විශ්ව විද ාලෙය් සිට 
කිෙලෝ මීටර් 10ක් දුරින් ෙම් බලාගාරය තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
බලාගාරෙයන් විදුලිබලය ෙමගාෙවොට් 7965ක් නිෂ්පාදනය 
ෙවනවා. ඒ පමාණය, ලංකාෙව් විදුලිබල නිෂ්පාදනය වාෙග් තුන් 
ගුණයක්.  

මෙග් විශව්විද ාලෙය්  තිබුණා,  Nuclear Safety Engineering 
කියා පඨමාලාවක්. ඒ පාඨමාලාවත් එක්ක  අපි ෙමහි තිෙබන 
අහිතකර බලපෑම් ගැන අධ යනය  කළා. එම නිසා පර්ෙය්ෂකයින් 
හැටියටත් පරමාණුක බලශක්තිය ගැන  රෙට් තිෙබන  දුර්මතය  
අප දුරු කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලෙය් 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් 
තිෙබනවා. අපි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දීත් ෙම් ගැන 
කථා කළා. අලුතින් හැදීමට ෙයෝජිත කැලණි පාලමත් සමඟම                
ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලෙය් ෙගොඩනැඟිල්ලත් 
හල්බරාව පෙද්ශෙය් අලුෙතන් හදන්න ෙයෝජනා ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් සමාජෙය් තිෙබන වැරැදි මත නිසා ඒ ඉදිකිරීම් 
කරන්න ෙදන්ෙන් නැති තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් ගැන අපි සමාජය දැනුවත් කළ යුතු ෙවනවා. විකිරණ 
ගැන නැත්නම් න ෂ්ටික පරමාණු ගැන පර්ෙය්ෂණ කිරීම කියන 
එක මහා භයානක ෙදයක්වත්, සමාජයට අහිතකර ෙදයක්වත් 
ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 

ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලෙයන් කරන්ෙන් 
විකිරණ ආරක්ෂණ පහසුකම් සැපයීම සහ ජාතික, සමාජ, ආර්ථික 
සංවර්ධනය උෙදසා න ෂ්ටික තාක්ෂණය ෙයදවීමයි. ඒ 
පර්ෙය්ෂණ කටයුතු තමයි කරන්ෙන්. මාලෙඹ්, හල්බරාව 
පෙද්ශෙය් ෙමම නව ෙගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය ඉදිකිරීම හා 
පතිෂ්ඨාපන කටයුතු සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් මූලික 
අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා. නමුත් අනුමැතිය ලැබී තිෙබන 
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදිකිරීම් පෙද්ශෙය් පදනම් විරහිත මහජන 
විෙරෝධතා නිසා නවත්වලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සංවර්ධන වැඩ 
කටයුතු කිහිපයක්ම නැවතිලා තිෙබනවා. අලුෙතන් ඉදිකිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තුවන පාලමත්, ඒත් සමඟම, පර්ෙය්ෂණ කරන්න 
තිෙබන පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලෙය් ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල 
ඉදිකිරීමත් නැවතිලා තිෙබනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඒ පෙද්ශෙය් මන්තීතුමාෙග් -මරික්කාර් 
මන්තීතුමාෙග්- අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමතියි. එතුමාට 
පුළුවන්, "සිරස" නාළිකාව උපෙයෝගි කරෙගන ෙම් ගම්වාසීන්ෙග් 
සහ ෙම් පෙද්ශෙය් තිෙබන දුර්මතය නවත්වලා, රටට වැඩදායී 
පර්ෙය්ෂණ සිදු කරන ස්ථානයක් ඉදි කර ගැනීමට අවශ  නිවැරැදි 
මතය ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන්න. ශී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
මණ්ඩලය ෙම් රෙට් අනාගතය ගැන, අලුත් පර්ෙය්ෂණ ගැන, 
බලශක්තිය ගැන කරන ෙම් කටයුතු සඳහා ෙද්ශපාලනඥයන් 
හැටියට විතරක් ෙනොෙවයි, පර්ෙය්ෂකයන් හැටියටත් අපි 
සියලුෙදනාම සම්පූර්ණය සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුයි කියලා මා 
පකාශ කරනවා. 

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

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දිවා ආහාරය සඳහා පස් වරු 1.30 දක්වා සභාෙව් වැඩ කටයුතු 

තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා. 
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[ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය] 
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රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ. භා. 
1.30ට නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා]ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி.ப. 1.30 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
[மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 

 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 

නිෙයෝග 
ஏற் மதி, இறக்குமதிச் (கட் ப்பா ) 

சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS  
 
I 
 

[අ.භා. 1.30] 
 

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, සංවර්ධන උපාය මාර්ග 

හා ජාත න්තර ෙවළඳ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින් සංෙශෝධිත 
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි 
වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමඟ 
කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත් සංවර්ධන උපාය 
මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවළඳ අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2016 
ෙපබරවාරි 11 දිනැති අංක 1953/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරනු  ලැබ, 2016.03.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත 
කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජලය මිනිසාෙග් 
පැවැත්මට අත වශ  මූලික සාධකයක්. ශී ලංකාෙව් මුළු 
ජනගහනෙයන් සියයට 40ක් පමණ සංවිධානිත ජල සැපයුම් බුක්ති 
විඳින අතර, මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 60ක් ළිං, නළ ළිං, ඇළ 
මාර්ග සහ ගංඟා වැනි ජල පභව මත යැෙපනවා. ෙමයින් සියයට 
10ක පමාණයක් ආරක්ෂිත ජල පභව මත යැෙපනවා. ශී ලංකා 
රජය වර්ෂ 2025දී මුළු රටට ම සනීපාරක්ෂිත පානීය ජලය 
සැපයීමටත්, 2020දී මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 60කට නළ ජලය 
සැපයීමටත් පමුඛතාව දී සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. ජාතික 
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ශී ලංකාව තුළ පානීය 
ජලය සැපයීෙම් බලධාරියා වන අතර, වර්තමානෙය් පවුල් මිලියන 
1.5කට පමණ පානීය ජලය සපයනු ලබනවා. වර්ෂ 2020 වන විට 
ෙමම පමාණය සියයට 60ක් දක්වා ව ාප්ත කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලෙය් දත්තවලට අනුව, ජලය ඝන මීටර් 1ක් නිපදවීම සඳහා 
රුපියල් 160ක පමණ මුදලක් වැය වුවද, පිරිසිදු කළ ජලය ෙබදා 
හැරීෙම්දී හා ගෘහස්ථ මට්ටෙම් ජලාපවහන පද්ධතිවල කාන්දුවීම 
ෙහේතුෙවන් විශාල ජල පමාණයක් අපෙත් යන බව රහසක් 
ෙනොෙවයි. ෙමයට පධාන ෙහේතුව වන්ෙන්, ගුණාත්මකභාවෙයන් 
අඩු ජල නළ සවිකිරීම්, උපාංග භාවිතය හා පමිතිෙයන් ෙතොර ජල 
නළ කාර්මික කටයුතුයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙය් ගණනය කිරීම් අනුව, ජල කාන්දුවීම් නිසා සිදුවන 
නාස්තිය දිනකට ජලය ඝන මීටර් ෙදලක්ෂ පනස්දහසක් පමණ 
ෙවනවා.  

 
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) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් ෙවලා 

තිෙබන්ෙන්  සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවළඳ 
අමාත තුමාෙග්  ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනා තුනක්.  ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමා දැන් ඉදිරිපත් කරමින් තිෙබන්ෙන් ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට අදාළ කරුණු කිහිපයක්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙමයටම අදාළව ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට දුන් 

කරුණු ටික තමයි පකාශයට පත් කෙළේ. ඉදිරිපත් කළ නිෙයෝග 
තුන පැහැදිලි කිරීමට තමයි ෙම් කාරණා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමාත් පැමිෙණනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමහි 

අරමුණ ටිකක් ඔබතුමා පැහැදිලි කෙළොත් ෙහොඳයි. 
 
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, දැන් තිෙබන පයිප්පවල 

quality එක ෙහොඳ නැහැ. ඒ ෙහේතුව නිසා හුඟක් වතුර නාස්ති 
ෙවනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආනයන අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙම්කට 

සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තමයි ඒක අයිති ෙවන්ෙන්. Import 

Export quality standard එක නියමාකාරෙයන් develop කරන්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඒක අදාළද කියන එකයි -  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අදාළයි, අදාළයි.   අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, හරි ෙන්ද?  

දැන් පැහැදිලියි ෙන්? සාමාන ෙයන් ආණ්ඩුවට වරදින්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙලොකු වැරැදීමක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  වැසිකිළි- 

කැසිකිළි ගැනත් ෙමහි කියැෙවනවා. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි තව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. එතෙකොට ඔබතුමාට තව 

ටිකක් පැහැදිලි ෙවයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙම් අනුව සැලකීෙම්දී ජල නාස්තිය අවම කිරීෙමන් ඉතිරි වන 

විශාල මුදලක් තවදුරටත් නළ ජලය ලබා දීෙම් කටයුතු ව ාප්ත 
කිරීම පිණිස භාවිත කළ හැකියි. එෙලස ජල නාස්තිය අවම කිරීම 
සඳහා ඉහළ පමිතිෙයන් යුතු ජල නළ සවි කිරීෙම් උපාංග භාවිත 
කළ යුතු අතර, එය පිරිසිදු කරන ලද ජලය නාස්තිවීම වැළැක්වීමට 
මෙහෝපකාරී ෙව්. ෙමම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම උෙදසා, 
තත්ත්වෙයන් උසස් ජල නළ හා උපාංග භාවිත කළ යුතු අතර, ඒ 
සඳහා ෙද්ශීයව හා විෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන ජල නළ හා සවි 
කිරීෙම් උපාංග ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කිරීමට ෙපර 
පමිතිකරණයකට යටත් කිරීම අවශ  ෙවනවා.   

ඉහත කරුණු සලකා ෙතෝරාගත් ජල නළ උපාංග කිහිපයක 
උසස් පමිතිය, තත්ත්ව පාලනය සහ පිරිවිතර කිරීම සඳහා 
2016.02.11 දිනැතිව අංක 1953/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

දැන් ෙත්රුණා ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහනෙකොට මමත් බැලුවා. 
ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුවට එෙහම වරදින්න විධියක් නැහැ. 

රට තුළ අපදව  එක්රැස් කිරීම වළක්වනු පිණිස වාණිජමය 
පදනමින් විශාල වශෙයන් පාවිච්චි කළ වාහන, වාහන ෙකොටස්, 
පාවිච්චි කළ පරිගණක සහ ගෘහ උපකරණ ආදිය ආනයනය 

කිරීමට රාජ  පතිපත්තිය අනුව ෙපළඹවීමක් ෙනො ෙකෙර්. 
එෙමන්ම විවිධ ෙයෝජනා කම යටෙත් ඒවාෙය් අරමුණුවලට 
පටහැනිව යමින් වාණිජමය අරමුණු සඳහා පාවිච්චි කළ වාහන හා 
වාහන ෙකොටස් ආනයනය කරන අවස්ථා නිරීක්ෂණය වී ඇත. 
ෙකෙසේ වුවද, එම අයිතම ආනයනය සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් 
කිරීම ෙමම අවස්ථාෙව් ෙයෝජනා කළ ෙනොහැකි අතර, විෙශේෂිත 
අවස්ථාවලදී එම ආයතනයන් සඳහා සීමිත වශෙයන් ඉඩකඩ ලබා 
දීමට සිදුෙව්. එවැනි ආනයනයන් දැඩි උපමානයන් යටෙත් 
අවස්ථානුකූලව සලකා බැලීම අවශ  කරුණකි.  එබැවින් එවැනි 
විෙශේෂිත අයිතම සඳහා පරිපාලනමය වශෙයන් ෙමෙහයුම් 
උපෙදස් මාලාවක් අනුගමනය කරන ෙලස ආනයන හා අපනයන 
පාලක ජනරාල් ෙවත දැනුම්දීමට උ පෙදස් දී ඇති අතර, 
2016.02.11 දිනැතිව අංක 1953/28 දරණ අති විෙශේෂ ගැසට් පතය 
මඟින් ආනයන හා අපනයන පාලන බලපත ගාස්තු හා අෙනකුත්  
ගාස්තු නැවත පසිද්ධියට පත් කරන ලද ෙරගුලාසි සඳහා ද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරමි. 

එෙමන්ම 2016 අය වැය ෙයෝජනා අනුව යතුරු පැදි 
ධාවකයන්ෙග් හා ධාවන තරග සඳහා භාවිත කරන ෙමෝටර් 
වාහනවල ධාවකයන්ෙග් ආරක්ෂාව සලකා හිස් ආවරණ  ආනයන 
බලපත පාලනයට යටත් කරන ලදී. තවද සංවර්ධන කියාවලිය 
සඳහා පහසුකම් සලසනු වස් විෙශේෂ කාර්ය වාහන ගණෙය් ලා 
සැලෙකන ෙදොඹකර, ෙලොරි සහ ෙකොන්කීට් මිශ කිරීෙම් ෙලොරි 
රථවල ආනයනය සඳහා වලංගු වයස් සීමාව වසර 7 සිට 10 දක්වා 
ඉහළ නංවන ලදී. ෙමම තීරණය අනුව හිස් ආවරණ බලපත 
පාලනයට ලක් කළ යුතු වූ අතර, විෙශේෂ කාර්ය වාහන ආනයනය 
සම්බන්ධෙයන් පැවැති ආනයන ෙරගුලාසි වසර 7 සිට 10 දක්වා 
සංෙශෝධනය කළ යුතු විය. ඒ අනුව ඉහත පළමු හා ෙදවන 
ෙඡ්දෙය් දක්වන ලද  ෙයෝජනා කියාත්මක කරමින් 2016.06.07 
වන දින අංක 1970/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පසිද්ධියට 
පත් කරන ලද නිෙයෝගවලට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඉල්ලා 
සිටීමට කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

[අ.භා. 1.39] 
 

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

කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමහි 
ෙදවන නිෙයෝගය යටෙත් පකාශ කළා, ලංකාවට වාහන 
ආනයනය කිරීෙම්දී යම් සීමාවන් පැනවිය යුතු වුවත් මුළුමනින්ම 
එම සීමාකිරීම්වලට යන්න ෙම් අවස්ථාව ෙයෝග  ෙනොවන බව.  
දැනට  තිෙබන සීමාව තමයි සාමාන  ෙමෝටර් රථ, එනම් කාර් 
ෙවන්න පුළුවන්; ජීප් ෙවන්න පුළුවන්; බස් රථ ෙවන්න පුළුවන්.  
ඒවා අෙප් රටට ආනයනය කිරීෙම් හැකියාව තිෙබන්ෙන් වසර 
ෙදකකට අඩුෙවන් පාවිච්චි කරන ලද වාහන නම් පමණයි. වසර 
ෙදකකට වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන ලද වාහන අෙප් රටට 
ආනයනය කරන්න බැහැ. නමුත් කෘෂිකාර්මික වාහන, ඒවා 
බැෙකෝ යන්ත ෙවන්න පුළුවන්; අත් ටැක්ටර් ෙවන්න පුළුවන්, 
එෙහම නැතිනම් ඔබතුමා කියපු විධියට ෙකොන්කීට් මිශ කරන 
උපකරණ සහිත වාහන ෙවන්න පුළුවන්, ඒවා  අෙප් රටට 
ආනයනය කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක තමයි නීතිය. හැබැයි, 
ඔබතුමාෙගන් මම  ෙම් කාරණය ගැනත්  දැන ගන්න කැමැතියි.  
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2015 ජනවාරි මාසෙය් සිට මැයි 05 දක්වා විෙශේෂ බලපත 480ක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ බලපත 480 ලබා දුන්ෙන් කෘෂිකාර්මික 
වාහනවලට ෙනොෙවයි. ඒ බලපත 480 ලබා දී තිෙබන්ෙන් වෑන් 
රථ සහ ජීප් රථ ආනයනය කිරීම ෙවනුෙවනුයි.   

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැන් ෙමොන පමිති හැදුවත්, ෙමොන නීති 
හැදුවත් වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 01වැනිදා 
සිට මැයි මාසය  ෙවනෙකොට අෙප් රටට ආනයනය කළ යුතු 
පමිතියට අනුකූල ෙනොවන වාහන බලපත 480ක්  ලබා දීලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඔබතුමා යටෙත් ෙනොෙවයි, මුදල් 
අමාත වරයා යටෙත්යි ෙමම මණ්ඩලය තිබුෙණ්. මුදල් 
අමාත වරයා විසින් ඒ බලපත ලබා දීලා තිෙබනවා. මම 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි, එවැනි වාහන බලපත 
පමාණයක් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධව අමාත ාංශෙයන් යම් 
පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවාද කියලා. මම දන්නවා සමහර 
වාහන බලපත දුන්ෙන් තමන්ෙග් හිතවත් මැතිවරණ 
කියාකාරිකයින්ට බව. ඒ අය ඒක වියදම් කරලා ඡන්ද කළා. ඒක 
තමයි ඇත්ත කථාව. ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 01ෙවනි දා සිට මැයි මාසය වන විට වාහන 
බලපත කීයක් තමුන්නාන්ෙසේෙග් ආනයන අපනයන පාලක විසින් 
නිකුත් කරලා තිෙබනවාද කියලා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පශ්නය මීට ෙපර 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඇහුවා. ඒ සම්බන්ධ විස්තර, 
කාටද දීලා තිෙබන්ෙන් කියන සියලු විස්තර අපි සභාගත කළා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්  මා ළඟ  ඒ ෙතොරතුරු නැහැ. නමුත් ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් වාහන බලපත 480ක් පමණ 
2015 ජනවාරි සිට මැයි මාසය ෙහෝ සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා දීලා 
තිබුණා. ඉන් පසුව නම් අපි එකක්වත් දීලා නැහැ. ඒ දීපු ඒවා 
පිළිබඳ විස්තර සියල්ලම අපි දැනටමත් සභාගත කරලා තිෙබනවා.  

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

බලය අමාත වරයා සතුවට ආවාට පසුව අමාත වරයා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? තමන්ෙග් හිතවාදී කණ්ඩායම්වලට, - මා දන්ෙන් 
නැහැ ඔබතුමා ඒක කරාවිද නැද්ද කියලා. නමුත් අපට තිෙබන අද් 
දැකීම එයයි.- අමාත වරයා විසින් එවැනි බලපත ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නීති සම්පාදනය කරලා 
අමාත වරෙයක් සතුවට ඒ බලය ෙදන්ෙන් ඒ අමාත වරයාෙග් 
කියා කලාපය පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇතිව, එතුමා සමාජෙය්ම 
අවශ තාව අනුව කටයුතු කරාවි කියන උපකල්පනය මත. නමුත් 
ඔහු තමන්ට ලැබී තිෙබන බලතල උපෙයෝගී කරෙගන තිෙබන්ෙන් 
තමන්ෙග් ජාවාරම්කාර වුවමනාව සඳහා නම් ෙම් නීති, ෙම් බලයන් 
අමාත වරයාට පැවරීෙම් කිසි ෙත්රුමක් නැහැයි කියන එක තමයි 
මෙග් අදහස ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එකඟ ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි අපි දැන් පතිපත්ති මාලාවක් 

සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. අපට ඒ පතිපත්ති මාලාව  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන්. එයින් පිටස්තරව 
කාටවත් වැඩ කරන්නට බැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මෙග් ෙදවන කරුණ ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් 

අවධානය ෙයොමු කරනවා ගරු අමාත තුමනි.  ආනයන හා 
අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග (අංක 1) යටෙත් 
ඔබතුමා පකාශ කළා, -විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජල සම්පාදන 
අමාත තුමාත් සභාෙව් ඉන්නවා- ජල සම්පාදන අමාත ාංශයත් 
මැදිහත් ෙවලා එළන ලද සමහර නළ මාර්ගවල අදාළ පමිතිය 
ආරක්ෂා ෙවලා නැහැ කියලා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා සමහර පෙද්ශවල රජය විසින් ලබා ෙදන 
ජල ව ාපෘතිවල පවා නියමිත පමිතිය නැහැ. ඒවා ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලය මැදිහත් ෙවලා ෙනොෙවයි ෙගොඩ නඟලා 
තිෙබන්ෙන්. විවිධ ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලබාදීෙම්දී එළිය යුතු නළ පද්ධති පිළිබඳව 
යම් පමිතියක් ලබාදීලා තිෙබනවා. නමුත් ඇත්තටම ෙමම 
පමිතීන්ට අනුකූලව ඒ නළ පද්ධතිය එළිලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි 
අද වන විටත් සමහර පෙද්ශවල ජල සම්පාදන මණ්ඩලය හරහා 
ෙබදා හරින ජලෙය් විශාල අපිරිසිදු භාවයක්, මලකඩ වාෙග් විවිධ 
විෂ මිශ වුණු තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබන්ෙන්. එම නිසා මම 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, ෙම් නිෙයෝග යටෙත් නළ 
එළීම සඳහා පමණක් ෙනොෙවයි ලංකාවට නළ ආනයනය කිරීම 
සඳහා අවසර ලබාදීෙම්දීත් ඒ පමිතීන් ඉතා වැදගත් ෙලස ආරක්ෂා 
කළ යුතුයි කියලා. අෙප් රෙට් ජනතාව ෙම් වන විටත් පානය සඳහා 
ජලය ලබා ගන්නා විශාල නළ පද්ධති රැසක ෙම් ගැටලුව මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ විසින් ඒ පිළිබඳවත් අවධානය 
ෙයොමු කරාවි කියා විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්නට කැමැති කාරණය ෙමයයි. 
අගාමාත තුමා සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා පකාශයක් කරලා තිබුණා, 
ETCA එක ෙම් වසර අවසන්වීමට ෙපර අත්සන් කරනවා කියලා. 
මා දන්නා පරිදි ETCA එක සම්බන්ධ සාකච්ඡාෙව් පධානිෙයක් 
බවට පත් ෙවලා සිටි වර්තමාන මහ බැංකු අධිපතිතුමා එම තනතුර 
ලබා ගැනීමත් සමඟ දැන් එහි සැලකිය යුතු කාර්ය භාරයක් සමන් 
කැෙල්ගම කියන මහත්මයා විසින් ඉටු කරනවා. සමන් කැෙල්ගම 
මහත්මයා සමඟ එම වෘත්තීයෙව්දින් කරන ලද සාකච්ඡාවකදී දැඩි 
ෙලස අවධාරණය කරලා තිෙබනවා, ෙමම අෙගෝස්තු මාසය පමණ 
වන විට ෙමම ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට කටයුතු කරන බව. මට 
ඊෙය් ඒ වෘත්තීයෙව්දින් කණ්ඩායම මුණ ගැහුණා. ඒෙගොල්ලන් 
මීට ෙපර කළ සාකච්ඡාෙව්දී එකඟ ෙවලා තිබුෙණ් ෙදසැම්බර් 
මාසය දක්වා යාවි කියලා. නමුත් ඊෙය් දවෙසේ ඇති වුණු 
සාකච්ඡාෙව් පතිඵලය තමයි අෙගොස්තු මාසය වන විට ETCA  එක 
අත්සන් කිරීමට සූදානම්ව තිෙබන බව. ඒක ඇත්තද කියලා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමනි?  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක සම්පූර්ණෙයන් 

වැරදියි. අෙගෝස්තු මාසෙය් තමයි ඒ සාකච්ඡාව පටන් ගන්ෙන්. 
ඉවර වන ෙකොට ෙදසැම්බර් මාසය විතර ෙව්වි.  අෙගෝස්තු  මාසෙය් 
9වැනිදා, 10 වැනිදා තමයි ඒක පටන් ගන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඊළඟට, අර්ජුන මෙහේන්දන් මැතිතුමා ගැන ඔබතුමා ෙමොනවා 

හරි කිව්වා ද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා ගැන ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. 

වර්තමාන සභාපතිතුමා ගැනයි කිව්ෙව්. අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහත්මයා ගැන කථා කරන්නම් ඔබතුමා මතක් කරපු නිසා. මට 
එතුමා ගැන හුඟාක් කථා කරන්න අවස්ථාව තිබුෙණ් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මහ බැංකු අධිපති ධුරය 
එතුමාට ලබා ෙනොදීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා විසින් තීරණය ගනු 
ලැබුෙව්  බැඳුම්කර ගනු ෙදනුවට එතුමාෙග් දායකත්වයක් 
තිෙබනවා කියන එක මතයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ''ෙකෝප්'' එක විසින් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වාෙගන යනවා. ඒ පරීක්ෂණ අපි පැත්තකින් 
තියමුෙකෝ. හැබැයි, එතුමා නැවත පත් ෙනොකෙළේ එවැනි ගනු 
ෙදනුවකට සම්බන්ධ වුණා යැයි කියන කරුණ මතයි. එතෙකොට 
එවැනි ගනු ෙදනුවකට සම්බන්ධ වුණා යැයි කියන කරුණ මත  
ආණ්ඩුෙව් වැදගත් තනතුරක් එතුමාට ලබා ෙනොදුන්නත් - ගරු 
මලික් සමරවිකම මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය තමයි ඒ 
නිෙව්දනය නිකුත් කළාය කියා තිබුෙණ්; නිවැරදි කිරීම ෙහෝ 
නිෙව්දනය කර  තිබුෙණ්-  රැකියා දසලක්ෂයක් ෙගොඩ නැඟීම 
පිළිබඳ ආණ්ඩුෙව් ව ාපෘතියක පධානියා බවට අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහත්මයා පත් කරනවා කියලා මාධ  හරහා වාර්තා කරලා තිබුණා  
මා දැක්කා. 

එතැනදී ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ නිලධාරියකු 
පත් කිරීෙම් අයිතිය තිෙබනවා. නමුත්, මා අහන්ෙන් ෙම්කයි. 
අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් 
තරම් ෙලන්ගතුකමක් සහ බැඳියාවක් තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන 
කරුණ පිළිබඳව මා ඔබතුමාෙගන් යමක් දැන ගන්න කැමැතියි.   

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එෙහම කිසිම බැඳීමක් නැහැ. මා එය නිවැරදි කළ බව අද 

පත්තෙර් තිෙබනවා. ඒක සම්පූර්ණ අසත යක් කියලා තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා මහ බැංකුෙව් 

අධිපති ධුරෙයන් ඉවත් වූවාට පසුව රජෙය් කිසිදු ව ාපෘතියක 
පධානියකු බවට පත්- 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ගැන කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ කියලයි - 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැනට ගත්ෙතොත් රැකියා දසලක්ෂයක් ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ 

වැඩ පිළිෙවෙළේ එතුමා නැති වුණාට ෙවනත් ව ාපෘති සඳහා -  
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකද, දැන් ෙම්ක වැදගත්.  එතුමා  මහ බැංකු 
අධිපති ධුරයට පත් ෙනොකර සිටින්ෙන්, සැබවින්ම සමාජෙයන් 

ඇති වූ විෙව්චනයක් නිසයි.  මා ෙකෝප් සභාෙව් අවසන් නිර්ෙද්ශය 
ෙදන්න සූදානම් නැහැ. නමුත්, මා ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා 
එතුමා ෙම් බැඳුම්කර ගනු ෙදනුෙව්දී ශී ලංකා රාජ යට විශාල 
මුදල් පමාණයක් අහිමි කිරීම ෙවනුෙවන් වගකිව යුත්ෙතක් 
කියලා.  විෙශේෂෙයන් එතුමාෙග් ඥාතියකුට  අයථා ෙලස මුදල් 
උපයා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දුන්නු බව මා විශ්වාස 
කරනවා. එතෙකොට එවැනි ෙචෝදනාවකට ලක් වූ ෙකනකු රජෙය් 
කවර ෙහෝ කියාවලියක පංගුකාරයකු, ෙකොටස්කාරයකු බවට පත් 
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සූදානම් ද කියලා මා දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මට ඒ ගැන කියන්න බැහැ. මට කියන්න පුළුවන්, ෙම් 

ෙවෙළඳ ගිවිසුම් ගැන සාකච්ඡාවලට එතුමා කිසි ෙසේත් සම්බන්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ කියන්ෙන්, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් කියාවලියට 

සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් නැහැ? 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් ආණ්ඩුවක් හැටියට එතුමාෙග් දායකත්වයක්- 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මට ඒක ගැන උත්තර ෙදන්න බැහැෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් ෙකොටස ගැන විතරයි ඔබතුමා - 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්. ඒක අදාළත් නැහැෙම් ෙවලාෙව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා අර්ජුන මෙහේන්දන් මහත්මයා ගැන මතු 

කරපු නිසයි මා ෙම් කාරණාව ඇහුෙව්.  

ඊළඟට, ETCA ගිවිසුම පිළිබඳ පශ්නය  සැලකිය යුතු 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් සමාජෙය් කථා බහට ලක් ෙවමින් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් වෘත්තීයෙව්දීන් ගණනාවක් 
ෙමම  ETCA ගිවිසුෙම් තිෙබන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පිළිබඳව 
ඉස්මතු කර තිෙබනවා. ඒ ඉස්මතු කිරීම් ෙද්ශපාලන ව ාපාරයක් 
හැටියට ෙපෞද්ගලිකවත් අප පිළිගන්නවා. ෙමම ETCA ගිවිසුම 
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හරහා තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා කරන රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළක් 
නිර්මාණය වනවා ෙවනුවට අෙප් රෙට් තිෙබන රැකියා ෙවෙළඳ 
ෙපොළට සැලකිය යුතු බාධාවක් ඇති කරන බව අප පිළිගන්නවා.  
ඒ වාෙග්ම අපි පිළිගන්නවා, අෙප් රෙට්  ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතයට - IT - වඩා ඉන්දියාෙව් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් 
යම් ඉදිරි ගමනක් තිෙබන බව. හැබැයි, එවැනි විෙශේෂඥ දැනුමක් 
සහිත ඉන්දියානුවන් ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, ඕනෑම 
ෙකෙනකු පිට රට රැකියාවක් ෙසොයා ගැනීෙම්දී රැකියාව පමණක් 
ෙනොෙවයි අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව, සමාජ 
තත්ත්වය, ජීවන තත්ත්වය, දරුවන්ෙග් අධ ාපනය කියන ෙම් 
සියල්ල සැලකිල්ලට ලක් කරලා තමයි යම් පුරවැසියකු විෙද්ශ 
රටක රැකියාවක් ෙහොයා ගන්ෙන්. එතෙකොට ඉන්දියාෙව් ඉන්නවා 
නම්  ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව - IT - විෙශේෂඥයකු, ඔහුට 
කිසිෙසේත්ම ලංකාව අධ ාපනය පිළිබඳව, සමාජ ජීවිතය පිළිබඳව 
ෙහෝ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ෙතෝතැන්නක් බවට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඔහු ෙවනත් රාජ යකට යන්න බලනවා.  යුෙරෝපය, එෙහම 
නැත්නම් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඕස්ෙට්ලියාව, 
නවසීලන්තය වැනි රාජ යන් ෙකෙරහි තමයි ඔහුෙග් වැඩි 
ෙපළැඹීම තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ETCA ගිවිසුම හරහා  
ඉන්දියානු ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් තිෙබන ඉහළ දැනුම ලංකාවට 
ෙගෙනන්න පුළුවන් කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරනවා 
නම් ඒක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙතොරතුරු තාක්ෂණය අතින් ඉහළ 
දැනුමක් සහිත කණ්ඩායම ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ.  

පළමුවැනි එක ඒක. එෙහනම් කවුද එන්ෙන්? මැද 
කණ්ඩායමක්. ඉන්දියාෙව් ඉන්න ෙතොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම 
පිළිබඳ මැද කණ්ඩායම එෙහම නම් ලංකාවට එන්න ඕනෑ. නමුත්, 
ඒ මැද කණ්ඩායමට ඉන්දියාෙව් jobs තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් 
ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ. එෙහනම් කවුද එන්ෙන්? පහළ 
කණ්ඩායම තමයි එන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ඉන්දියාෙව් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුම තිෙබන පිරිස අපි ෙකොටස් තුනකට 
ෙබදුෙවොත්, ඉහළම දැනුමක් සහිත කණ්ඩායම ඇදී යනවා 
යුෙරෝපය ඇතුළු නවසීලන්තය, ඕස්ෙට්ලියාව, එංගලන්තය වැනි 
රාජ යන්ට. මැද කණ්ඩායමට ඉන්දියාෙව් jobs ඇති ෙවනවා. 
එෙහම නම් අපට එන්ෙන් පහළ කණ්ඩායම.  

දැන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් නියැෙලන අෙප් තරුණයන්ට 
විශාල  bargain power එකක් තිෙබනවා. ඔවුන් company එකකට 
ගිහිල්ලා,"ෙමන්න මෙග් package එක" කියලා ඒ package එකට 
අනුවයි ඉල්ලන්ෙන්.  අෙප් කාලෙය් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
 ක්ෙෂේතෙය් ඇති වී තිෙබන වර්ධනයට අනුව, අෙප් තරුණයන්ට 
ඔවුන්ෙග් දැනුම අනුව ඒ පිළිබඳව bargain කිරීෙම් හැකියාව සෑම 
ක්ෙෂේතයකටම වඩා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධව ලංකාවට එන්න ඉඩ කඩ තිෙබන්ෙන් 
ඉන්දියාෙව් අඩිෙය් ඉන්න පිරිස. අඩිෙය් ඉන්න පිරිස ලංකාවට 
ආවාට පසුව ඉතාමත් අඩු වැටුපකට ඉන්දියානු කණ්ඩායම් ෙම්කට 
සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඒෙකන් ෙවන්ෙන් ලංකාෙව් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය සම්බන්ධව ඉහළ නිපුණතාවක් තිෙබන අය ලංකාව 
අත්හැරලා යන එක. එමඟින් ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් නව 
පරිච්ෙඡ්දයක් ඇති ෙවනවා ෙවනුවට සිදු විය හැකි වන්ෙන්, 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණෙය් දැනුම හා විෙශේෂඥ ඥානය තිෙබන අය 
රට අත්හැරලා යන එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් සිදු විය හැකි 
ඉතාමත් භයානක පතිඵලය වන්ෙන් ඒකයි. යුෙරෝපා සංගමෙයන් 
එංගලන්තය ඉවත් වුණු අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලා තර්කය 
ෙගනාෙව්, යුෙරෝපා සංගමෙයන් එංගලන්තය ඉවත් වුණු නිසා 
ලංකාෙව් ආර්ථිකෙය් ඇති ෙවන පසුබෑම වළක්වා ගැනීම සඳහා 
ෙම් ETCA ගිවිසුමට යන්න ඕනෑ කියලා. ඒ නිසා  කිසිදු අන්තර් 
සබඳතාවකින් ෙතොරව  නිරන්තරෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා හැම 

තත්ත්වයකදීම ෙම් ETCA ගිවිසුම හරහා රෙට්  රැකියා 
වර්ධනයක්, ආර්ථිකෙය් වර්ධනයක් ඇති ෙවනවා කියලා අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. හැබැයි ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්?  දැනට තමුන්නාන්ෙසේලා 
සාකච්ඡා කරමින් තිෙබන ETCA ගිවිසුම හරහා එවැනි රැකියා 
වර්ධනයක් ෙහෝ එවැනි ආර්ථිකෙය් වර්ධනයක් ඇතිවීමට කිසිදු 
බලපෑමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ට මම 
කියන්න කැමැතියි  ETCA ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට සති ෙදකකට 
ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න එපා; අත්සන් කිරීමට 
මාසයකට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න එපා. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිවිසුම සකස් කරලා අවසන් නම්, අඩුම තරෙම් 
මාස 3කට ෙපරවත් ඒ පිළිබඳව වෘත්තීයෙව්දීන්, ෙම් රෙට් 
විද්වතුන්, ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනයා සමඟ සාකච්ඡාවන් කිරීම 
සඳහාත් -ෙම්ක ඔබතුමාෙග්  garment factory එකක් පිළිබඳ 
ගිවිසුමක් ෙනොෙවයි ෙන්. එෙහම ගිවිසුමක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් 
රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළත්, ආර්ථිකය පිළිබඳවත් ගිවිසුමකටයි ෙම් 
යන්ෙන්.-  සංවාදයක් කිරීම සඳහාත් ගිවිසුමට ෙපර වාෙග්ම 
ගිවිසුම සකස් කළාට පසුවත් සැලකිය යුතු කාලයක් ලබා දිය 
යුතුයි. ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ සඳහා 
සූදානම් ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර කුමාර 

දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව අදහසට මම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
අපි ෙම්වා ගැන දැනටමත් IT අංශෙය් වැඩ කරන අයෙග් 
Chambersවලදීත් සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. අෙප් IT exports 
ගණන බැලුවම ෙඩොලර් මිලියනයක් පමණ තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස වන්ෙන්, ෙමය ෙඩොලර් මිලියන 5ක් පමණ 
2020 වසර අවසන් වන්නට කලින් ෙගන යන්න පුළුවන් කියලායි. 
ඒවා කරන්න නම් BPO, KPO ඉන්දියාෙවන් ෙමහාට ෙගන්වන්න 
ඕනෑ කියලා ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා. ඒෙකන් කියන්ෙන් අෙප් 
අයට තව තව රැකි රක්ෂා ලැෙබනවා. එම නිසා ෙමතුමාෙග් 
අදහසට මම එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි හැම තිස්ෙසේම අලුතින් 
හිතන්න ඕනෑ. හැමදාම ඉන්න තැන අපට ඉන්න බැහැ. අෙප් 
අදහස් හුඟාක් ෙවනස්. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් විධියට කටයුතු 
කරන්ෙන්. අෙනක් කාරණය නම්- 

 

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

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අෙනක් කාරණය නම්, ෙම් ගිවිසුම ගැන අපි නිතර නිතර 

සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. Professionalsලාත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා තිෙබනවා. Trade Chambers එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරන්න 
කියලා ෙද්ශපාලන පක්ෂවලටත් අපි ආරාධනා කරලා තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලාටත් අපි ෙමම 
ලිපිය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙජ්වීපී එකටත් අපි කියලා 
තිෙබනවා, අත්සන් කරන්න ඉස්සර ෙවලා Working Group 
එකක් හැටියට වරින්වර අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා තීරණ 
ගනිමු කියලා.  තවමත් ඒකට පතිචාරයක් ලැබිලා නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාට ෙම් ගැන එතරම්ම උනන්දුවක් තිෙබනවා නම්, 
අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

ෙවනස් බව මම පිළිගන්නවා. ෙවනස් නිසාම තමයි 1977දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආරම්භ කරපු ආර්ථික ගමන අද මහා ණය 
කන්දරාවක හිරවුණු, ණය උගුලක හිරවුණු, නිෂ්පාදනය කඩා 
වැටුණු පධාන විෙදස් ෙවෙළඳාෙම් පංගුව ගෘහ ෙසේවිකාවන් 
යැවීෙම් පංගුවක් බවට පත් කර ගත්තු රාජ යක් ෙගොඩ නඟලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අෙප් අදහස්වලට වඩා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් 
ෙවනස් නිසයි. හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
අදහස්වල ෙවනස්කම් තිෙබන්න පුළුවන්. අදහස්වල වටිනාකම 
තිෙබන්ෙන් ෙවනස්කම මත ෙනොෙවයි. ඒ අදහස් රෙට් 
ආර්ථිකයටත්, ෙම් රට ෙගොඩ නැංවීමටත්, ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය උසස් කිරීමටත් ෙමොන තරම් වැදගත් ද කියන කරුණ 
මතයි. ඒ කරුණ මත තමයි අදහස්වල නිවැරදිතාව රඳා 
පවතින්ෙන්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් අනුගමනය කරන 
ලද අදහස්වලින් සිදු වී තිෙබන ෙද් තමයි සාමාන  ජනතාවෙග් 
ජීවන තත්ත්වය ඉතාම පහත් අඩියකට ෙම් වන විට ඇද වට්ටලා 
තිෙබනවාය කියන එක. අදහස් ෙවනස් වුණාට වැඩක් නැහැ. 
අදහස් ෙහොඳද නරකද කියලා මනින්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් 
ඒවා ජන ජීවිතය උසස් කරන්න ෙමොන තරම් දායක වුණාද නැද්ද 
කියන සාධකය මත. මා නැවතත් ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ ETCA 
ගිවිසුම පිළිබඳ පශ්නය ගැන. තමුන්නාන්ෙසේලා ලියුමක් එවලා 
තිබුණා. අෙනක් පක්ෂවලටත් ලියුමක් යවලා තිබුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ලියුම යවන්න. 

පළමුවන කාරණය ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි නිලධාරී 
කණ්ඩායමක් සමඟ සාකච්ඡා කරන්ෙන්. සාකච්ඡා කරලා, 
එකඟතා සහිත ලියවිල්ල ඉස්සර ෙවලා අපට ෙදන්න. එෙහම 
නැතුව ඒ සාකච්ඡාවල පාර්ශ්වකරුවන් ෙලස කටයුතු කරන්න අපි 
සූදානම් නැහැ. සමාජෙය් ෙගොඩ නැ ෙඟන යම් විෙව්චනයක් 
තිෙබනවා නම් ඒ විෙව්චනය වසා ගැනීම සඳහා අරයත් එක්කත් 
කථා කරනවා, ෙමයත් එක්කත් කථා කරනවා, ෙමයත් මුණ 
ගැෙහන ආකාරෙය් උපකමවලට හසු ෙවන්න අපි සූදානම් නැහැ. 
එවැනි උපකමයක් තමයි ෙමහි අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  
ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ඔබතුමන්ලා නිලධාරී කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා, ඒ සාකච්ඡාෙව් අවසන් ලියවිල්ල අපට ලබා ෙදන්න 
කියලා. ඒ අවසන් ලියවිල්ල පිළිබඳව අපට අෙප් අදහස් කියන්න 
පුළුවන්. ඊට පසුව ඒ අදහස් සැලකිල්ල ට ලක්ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවසන් ගිවිසුමක් සකස් කරනවා නම්, අඩුම 
තරෙම් ඒ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට මාස තුනකටවත් ෙපර එය අපට 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මීට ෙපර  "Thirteen 
plus"ද, "Thirteen minus"ද කියලා හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්දී සංවාදයක් ඇති වුණු ෙවලා ෙව්දී මට මතකයි ගරු 
අගාමාත තුමා කිව්වා, "මම නම් ඔය තරම් ඇද ඇද ඉන්ෙන් නැහැ. 
පෑන ගත්තා අත්සන් කළා." කියලා. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති. 
"මම නම් ඔෙහොම ඇද ඇද ඉන්ෙන් නැහැ. පෑන ගත්ත ගමන් 
අත්සන් කළා" කිව්වා. ඒක තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරය. ඒ 
නිසා ෙබල්ල ළඟට ෙගනැල්ලා හිර කරලා, "ෙමන්න ගිවිසුම. 
ලබන සතිෙය් අපි ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරනවා" කියලා කියන්න 
එපා. අවසන් ගිවිසුම සකස් කළාට පසුව මාස තුනක කාලයක්වත් 
අවශ යි, ඒ පිළිබඳ සංවාදයක් ඇති කරන්න. ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, අද ගිවිසුම සකස් කරලා ලබන සඳුදා 
අත්සන් කරනවා කියලා කියාවි.  එෙහම තමයි කරන්ෙන්. සමාජ 
මතයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන්න ෙදන්ෙන් නැහැ; ඒෙක් ඇතුළාන්තය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඉඩකඩ ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ හරහා 

ගිවිසුම සම්මත කර ගැනීම සඳහායි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපාය 
මාර්ගය සකස ් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි, අවසන් ගිවිසුම සකස් කළාට පසුව ඒ පිළිබඳව සමාජ 
සංවාදයක් ආරම්භ කරන්න අඩු තරෙම් මාස තුනක කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක්වත් ලබා ෙදනවාද කියලා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි අපි ආරාධනා කෙළේ, ඇවිල්ලා 

අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා. වැරදි විධියකට යනවා 
නම්, ඕනෑ ෙවලාවක ඉවත් ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම සාකච්ඡා 
කරන්ෙන් නැතුව ෙම් ගැන විෙව්චනය කරන එක මම හිතන 
විධියට සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා 
එකඟ වුණා නම්, ඒ අනුව ඉන්දියාව සමඟත්, අෙනක් රටවල් 
සමඟත් ඒ සාකච්ඡාව දිගටම ෙගන යන්න පුළුවන් ෙවනවා. 
ෙමොනවා හරි ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැත්නම්, ඒ ෙවලාවට ඉවත් 
ෙවන්න පුළුවන්. අෙනක් එක, ඒ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න 
මාසයකට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අපට 
පුළුවන්.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවසන් ගිවිසුම සකස්ෙකොට අත්සන් කිරීමට මාසයකට ෙපර 

ඔබතුමන්ලා එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද? 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉදිරිපත් කරනවාද? 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
හැම ෙදනාටම මම ආරාධනා කරනවා, ඇවිල්ලා ෙම් ගැන 

සාකච්ඡා කරන්න කියලා. විටින් විට සාකච්ඡා කරන්න. හැම 
stage එෙක්දීම අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්, ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් 
කියලා. අපට ෙම්ෙක් හංගන්න ෙදයක් නැහැ. අපි හැම ෙවලාෙව්ම 
වෘත්තීයෙව්දීන් -professionalsලා- සමඟත්, Trade Chambers 
සමඟත් නිතරම කථා කරනවා. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සාකච්ඡාවල ස්වභාවය පිළිබඳව මා 

දන්නවා. සාකච්ඡාවලට සහභාගි වුණු පිරිස් අපට හමු ෙවනවා. එම 
සාකච්ඡාවලදී සමහර කණ්ඩායම් වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් අදහස්වලට 
සාවධානව ඇහුම්කන් ෙදන්නවත් සූදානම් ෙනොවන ආකාරයට 
තමයි පතිචාර දක්වා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ඒක තමයි මම කිව්ෙව්, 

"ඔබතුමන්ලාත් කවුරු හරි එවන්න" කියලා. එතෙකොට දැන 
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ගන්න පුළුවන් ෙන්, ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා. එක එක් ෙකනා 
කියන ෙද්වල් අහන්න අවශ  නැහැ ෙන්. එතැනට ඇවිල්ලා 
සාකච්ඡා කළාම ඔක්ෙකෝම දැන ගන්න පුළුවන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව. 

ඔබතුමන්ලා තමයි ෙම් ආර්ථික පතිපත්තිය තීරණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්, ඉන්දියාවත් සමඟ ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම 
හරහා තමයි රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟා ගත හැකි වන්ෙන්, 
රැකිරක්ෂා උත්පාදනය කළ හැකි වන්ෙන් කියලා. අපි මූලික 
ෙලසම ඒ පතිපත්තියත් එක්ක ගැට ගැෙහන්ෙන් නැහැ. පතිපත්ති 
පරස්පර ෙද්ශපාලන ව ාපාර  ෙදකක ගිවිසුමක අඩු ලුහුඬුකම් ගැන 
සාකච්ඡා කිරීම, එක් ආර්ථික පතිපත්තියක වුවමනාව මත ෙගොඩ 
නැඟිලා තිෙබන ගිවිසුමක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම ඵලක් නැහැ. 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙලස ගත්ෙතොත් එතැන තිෙබන්ෙන් 
ෙද්ශපාලන ව ාපාර ෙදකක්. ඒ නිසා ගිවිසුෙම් "අ"යන්න, 
"ආ"යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙමන් ඵලක් නැහැ.  

ගිවිසුම සකස් කරලා ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන්න. ගිවිසුෙම් 
ෙහොඳ නරක පිළිබඳව, ෙවනස ්විය යුතු තැන් පිළිබඳව අපට අෙප් 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ගිවිසුම එවැනි ෙවනස් කිරීමකට 
භාජන කළ යුතුයි කියන එක තමයි අපෙග් ස්ථාවරය වන්ෙන්. ෙම් 
කරුණු සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරවන ගමන් පිළිතුරු ලබා දීම පිළිබඳව මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

ගරු අගාමාත තුමා අද උෙද් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා, 
"මත්තල ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ යම් ෙපෞද්ගලික 
සමාගමක් එක්ක ඒකාබද්ධ ෙකොට ෙමෙහයවීම සඳහා සැලැස්මක් 
තිෙබනවා." කියලා. මා දන්නා පරිදි, චීන රජයත් එක්ක කරන ලද 
සාකච්ඡාවලදී මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ අවට පෙද්ශ 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාවක් තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. හැබැයි, මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ රජෙය් භාරෙය්ම තබා ෙගන ඒ පෙද්ශ 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අෙනක් ආෙයෝජකයින් කැඳවන්න බැරි 
ඇයි කියායි. ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියපු ෙදය 
තමයි, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙපෞද්ගලික සමාගමක් එක්ක 
ඒකාබද්ධ ෙකොට එය ෙමෙහයවමින් දස ලක්ෂයක් සංචාරකයින් 
දකුණට ෙගෙනන්න සැලැස්මක් තිෙබනවා කියන එක. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමත්, සංචාරකයින් ඒමත් 
අතර තිෙබන සම්බන්ධය ෙමොකක්ද?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළට සංචාරකයින් එන්ෙන් නැත්ෙත් එය රජෙය් භාරෙය් 
තිෙබනවාය කියන කාරණය මත පදනම්ව ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ රජෙය් භාරෙය් තිෙබනවාද, ෙපෞද්ගලික අංශය 
භාරෙය් තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒ අංශ ෙදකම ඒකාබද්ධ 
ෙවලා ෙමය ෙමෙහයවනවාද කියන සාධකය ෙනොෙවයි, වැදගත් 
ෙවන්ෙන්. වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්, එම මත්තල ගුවන්  ෙතොටු 
ෙපොළ ආශිතව කරනා සැලසුෙම්යි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා කර තිෙබන්ෙන්, ෙමය ෙපෞද්ගලික 
අංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධ කිරීමටයි. එෙසේ ෙපෞද්ගලික අංශයත් 
එක්ක ඒකාබද්ධ කිරීෙම් අරමුණ ෙමොකක්ද කියා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි. අද තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල ණය බරක හිර ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ණය වාර්ෂිකව පරිපූර්ණ ෙවනෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය පංගුව ෙගවා ගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන ෙයන් අෙප් 
ගම්වල ජීවත් ෙවන වැසිෙයක් ණය ෙවලා, ඔහුට ණය ෙගවා 
ගන්න බැරි වුණාම ඔහු කියනවා, "මෙග් ෙපොල් අක්කර කිහිපයක් 
තිෙබනවා, ඒක ලියා ගන්න" කියා. එෙහම නැත්නම් ඔහු කියනවා, 
"මෙග් වෑන් එක තිෙබනවා, ඒක ලියා ගන්න" කියා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල ණය උගුලක හිර ෙවලා තිෙබනවා. ණය 
පංගුව ෙගවා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ ෙගොඩ නඟන්න චීනෙයන් ණය අරෙගන තිෙබනවා. 
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙගොඩ නඟන්න චීනෙයන් ණය අරෙගන 
තිෙබනවා.  ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ෙගොඩ නඟන්න 
චීනෙයන් ණය අරෙගන තිෙබනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ණය 
ෙගවා ගන්න විධියක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද 
කියන්ෙන්? " ණයට හිලව් ෙවන්න මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
තබා ගන්න, ණයට හිලව් ෙවන්න හම්බන්ෙතොට වරාය  තබා 
ගන්න" කියා කියනවා. ෙම්ක සාමාන ෙයන් අෙප් රෙට් 
දුගීභාවයට පත් ෙවලා, අෙත් වියදමවත් ෙසොයා ගන්න බැරි, 
එදිෙනදා ජීවත් ෙවන්න බැරි ගම් වැසිෙයක් සතු ආර්ථික දැක්මක්. 
ෙම්ක අලුත් දැක්මක් ෙනොෙවයි. ගම්වැසිෙයකුට තමන්ෙග් ණය 
ෙගවා ගන්න බැරිව තිෙබනවා නම් ඔහු ණයහිමියාට කියනවා, 
"ෙමන්න ෙම් ෙද්පළ ගන්න; ෙම් ඉඩම ලියා ගන්න; ෙම් 
බයිසිකලය තබා ගන්න" කියා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙමොකද 
කරන්ෙන්? චීනෙයන් ගත් ණය ෙවනුෙවන් විශාල ණය කන්දක 
හිර ෙවලා තිෙබනවා. ණෙයන් භාගයක් ෙගවීම ෙවනුෙවන් 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ගන්න කියනවා; හම්බන්ෙතොට වරාය 
ගන්න කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් ෙමොකක්ද? ෙම් නිකම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා උකස් බඩු කෙඩ්කට බඩු ගන්න යනවා වාෙග් 
ෙදයක් ෙන්. ඒ ආර්ථික පතිපත්තිය ෙන්, සකස් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් අයිතිය සම්බන්ධව ෙනොෙවයි, 
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ වරාෙය් අයිතිය පිළිබඳව පශ්නයක් එතැන 
පැන නඟින්ෙන් නැහැ.  

මම දැක්කා, අගමැතිතුමා සිංගප්පූරුවට ගිහින් ඇවිල්ලා සිදු 
කර තිබුණු පකාශයක්. එතුමා කියා තිබුණා, හම්බන්ෙතොට වරාය 
සංවර්ධනය කරන්න සිංගප්පූරු රජෙයන් විශාල දායකත්වයක් 
සපයනවා කියා. සිංගප්පූරුව තමයි, හැම දාමත් හම්බන්ෙතොට 
වරාය සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධව තිෙබන පධාන බාධකය. ඒක 
තමයි, ඇත්ත කථාව. ඒ සඳහා ඉතිහාසෙය් ඕනෑ තරම් උදාහරණ 
තිෙබනවා. සිංගප්පූරුව තමයි, හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය් වරායක් 
දියුණු වීම පිළිබඳව, ලංකා ව නාවික ෙක්න්දස්ථානයක් වීම 
පිළිබඳව විශාල කුකුසකින්, සැකයකින් සහ විෙරෝධයකින් හැම 
දාමත් කටයුතු කරන්ෙන්. හැබැයි, අගමැතිතුමා කියනවා, 
හම්බන්ෙතොට වරාය දියුණු කිරීම සඳහා සිංගප්පූරුව එකඟ වුණාය 
කියා. ෙබොරු ෙහො ෙඳේ! එය සිංගප්පූරුව විසින් නැවතත් අෙප් රෙට් 
හම්බන්ෙතොට වරාය ඔවුන්ෙග් වරාය වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් කඩා 
වැට්ටවීෙම් සැලැස්මක්. ඒ නිසා මම දැන ගන්න කැමැතියි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළන් පංගුවක් 
චීනයට දීම සඳහා, හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් පංගුවක් චීනයට දීම 
සඳහා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරෙය් පංගුවක් චීනයට දීම සඳහා 
ෙම් සකස් කර තිෙබන සැලසුම ෙමොකක්ද කියා. ගරු මලික් 
සමරවිකම මැතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ අවස්ථා කිහිපයකදී චීන 
සංචාරෙය් ෙයදුණා. මම ඒ ගැන දන්නවා. ඒ සංචාරවල අරමුණු 
බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ්, ෙම් ව ාපෘතීන් ණය ෙවනුෙවන් හිලව් 
කිරීමයි. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේ දැනට අරෙගන තිෙබන 
කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම නම් හිතන්ෙන් 

නැහැ, අගමැතිතුමා ඒ විධිෙය් පකාශයක් කර තිබුණාය කියා. 
නමුත් මම කියන්න කැමැතියි, Hambantota Integrated 
Development Plan එක කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. 
අපි ළඟදීම ඒ plan එක ඉදිරිපත් කරනවා. තවම සාකච්ඡා කර 
ෙගන යනවා. තව සුමාන ෙදකකින්, තුනකින් මුළු plan එකම අපි 
ඉදිරිපත් කරනවා. එ තෙකොට දැන ගන්න පුළුවන්, අපි  ෙකොෙහොමද 
එය සිදු කරන්ෙන් කියා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගමැතිතුමා අද උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා - 
 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
අද උෙද් මම ගරු සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අගමැතිතුමා අද උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

කිව්ෙව්, මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක 
ඒකාබද්ධව ෙමෙහයවනවා කියායි. මට ලැබී තිබුණු ෙතොරතුරු 
අනුව දැන ගන්න ලැබුෙණ්, එය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශයට පැවරීමට යන බවයි. නමුත් අගමැතිතුමා කිව්වා, 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක ඒකාබද්ධව මත්තල ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ දියුණු කරලා සංචාරකයින් දස ලක්ෂයක් ෙගන්වා ගැනීම 
සඳහා සැලැස්මක් තිෙබනවා කියා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්, public-private partnership එකක් හැටියට. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සංචාරකයින් ඒම ෙහෝ ෙනොඒම රඳා පවතින්ෙන්, ෙම් ගුවන් 

ෙතොටු  ෙපොළ කාටද කියන එක මත ෙනොෙවයි කියන එකයි මෙග් 
තර්කය වන්ෙන්. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට දියුණු කරන්න plan  එකක් 

අපට තිෙබනවා. ඒ අනුව කර්මාන්තශාලා සියල්ලම එතැනට 
ෙගෙනනවා. ඒක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අපි තව සති 
ෙදකක්, තුනක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ ගැන කලබල 
ෙවන්න අවශ  නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය පිළිබඳව 

ඉස්ෙසල්ලාම කැබිනට් මණ්ඩලයට පතිකාවක් ඉදිරිපත් කෙළේ, 
හිටපු ජනාධිපති චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියයි. ඔබතුමාත් ඒ 

ගැන දන්නවා. එතුමිය හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පළමු සැලැස්ම බවට 
පත් කර තිබුෙණ්, භාණ්ඩ ෙගොඩ බෑෙම් වරායකට වඩා bunkering 
services කියන එකයි. ඒ කියන්ෙන් නැව් සඳහා ෙතල් ගැසීෙම් 
පධාන ව ාපෘතිය තමයි, හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වඩාත් ෙයෝග  
අරමුණ වූෙය්. ඒක අපිත් පිළිගන්නවා. හම්බන්ෙතොට සීමාව 
අයිෙනන් නැව් ෙදසීයයකට වඩා පමාණයක් යනවාය කියා 
මතයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ නැව්වලට සැපයුම් ලබාදීම තමයි 
වඩා ෙයෝග  කියලා කියනවා. චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කළ පළමු 
කැබිනට් පතිකාව තමයි හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ෙදවැනි පියවර 
මඟින් හම්බන්ෙතොට වරාය කුඩා මධ ස්ථානයක් බවට පත් කරලා 
bunkering services සඳහා දියුණු කරන්න ඕනෑ කියන එක. ඒ 
නිසා හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් වැඩිම පෙයෝජනයක් ගැනීමට 
හැකියාව තිෙබන්ෙන් නැව්වලට ෙතල් සැපයීම සඳහා කටයුතු 
කිරීෙමන් කියා අපි අදත් විශ්වාස කරනවා. මා දන්නා පරිදි මීට 
ෙපර සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් නැව්වලට ෙතල් 
සැපයීෙම් අයිතිය ෙතල් සංස්ථාවට ලබාෙදන්න කියලා ෙතල් 
සංස්ථාව විසින් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකද, මා 
දන්නා පරිදි වරාය මැදිහත්ෙවලා ඒ පෙද්ශෙය් ෙතල් ටැංකි 8ක් 
ෙගොඩන ඟමින් තිෙබනවා. හැබැයි, සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? Bunkering services. අන්න ඒක තමයි වැඩිම ලාභ 
ලැබිය හැකි ෙද්. ෙතල් සංස්ථාව තිෙබන ෙකොටත් Lanka Marine 
Services එෙකන් තමයි ෙතල් සංස්ථාව වැඩිෙයන්ම ලාභ 
ලැබුෙව්. ඒ ලාභය නිසා තමයි අඩු මිලට ෙතල් දුන්ෙන්. නැව් 
ෙතල් අංශය Lanka Marine Services කියලා ෙකොම්පැනියක් 
බවට පත් කරලා ඒක ෙජෝන් කීල්ස් මුදලාලිට විකුණුවා. පසුව 
නඩුවක් මඟින් පවරාගත්තා. නඩුෙවන් පස්ෙසේ නැවතත් විකුණුවා. 
ඒකයි සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා හම්බන්ෙතොට වරාෙය් නැව්වලට 
ෙතල් ගැසීෙම් අංශය වැදගත්. මා දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි, නැව්වලට ෙතල් සැපයීෙම් අවසරය ෙතල් 
සංස්ථාවට ලබා ෙනොදී - ඇමතිතුමා ඒක දන්නවා. - එම අවසරය 
IOC එකට සහ තවත් ෙපෞද්ගලික සමාගම් ෙවත ලබා ෙදන්න 
තීරණය කර තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
එෙහම තීරණයක් කර නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා, - 

 
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) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

නීතිගත සංස්ථාව - CPC - සහ ඛනිජ ෙතල් ෙතොග ගබඩා 
පර්යන්තය - CPSTL - යන ෙදකටම බලපත තිෙබනවා. 2008 
වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ පථම වතාවට අපි ඒ  ෙදෙකන්ම නැව් ෙතල් 
ෙවෙළඳාම ආරම්භ කරන්න දැන් වැඩ කටයුතු කරමින් යනවා. 

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

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අපි ෙකොළඹින් ආරම්භ කරනවා. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. වරාය මැදිහත් ෙවලා 

හම්බන්ෙතොට ටැංකි 8ක් හදනවා. ඒ ටැංකි අෙටන් එක ටැංකියක් 
ෙහෝ තමුන්නාන්ෙසේලාට පවරලා තිෙබනවාද? 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
නැහැ, පවරලා නැහැ. ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් අපි ෙගනාපු ෙතල් ඒ 

ටැංකි කිහිපයක තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එක කාරණයයි මට දැනගන්න ඕනෑ. දැනට වරාය අධිකාරිය 

මැදිහත් වී ෙගොඩනඟා තිෙබන ෙතල් ටැංකි ෙයොදාෙගන රජය 
සතුව නැව් ෙතල් අංශයක් පිහිටුවලා - එක්ෙකෝ Ceylon 
Petroleum Corportion එකට ෙවන්න පුළුවන්, පිටින් ෙවන්න 
පුළුවන් - ඒ හරහා නැව්වලට ෙතල් සැපයීම කරනවාද? එෙහම 
නැත්නම් එම ෙතල් ටැංකි පමාණය ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරා 
ෙදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරනවාද කියලා දැන ගන්න 
කැමැතියි. එච්චරයි. 

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අෙපත් ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි අධ යනයක් 

කරමින් ඉන්නවා. ඉදිරිෙය්දී අපි ඒ පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න අදහස් කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙග් ෙයෝජනාව ෙම්කයි. නැව් ෙතල් අංශය තමයි 

හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වැඩිෙයන්ම පෙයෝජනයට ගත හැකි අංශය. 
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා නැව් ෙතල් අංශය ෙපෞද්ගලීකරණය 
කිරීම, එෙහම නැත්නම් විෙදස් නැව්වලට ෙතල් සැපයීම සඳහා 
තිෙබන ඒ ටැංකි කිහිපය ෙපෞද්ගලික අංශයට පැවරීම සඳහා දරන 
පයත්නය නතර කළ යුතුයි කියන එක තමයි මෙග් ෙයෝජනාව. 
එක්ෙකෝ ඒක ෙතල් සංස්ථාවට පවරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
නැව් ෙතල් සැපයීම සඳහා ෙවනම අධිකාරියක් ෙගොඩනඟලා එය 
පධාන ෙවෙළඳ ෙපොළක් බවට පත් කරන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න 
පුළුවන්. ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ෙතල් සංස්ථාෙව් භාර අමාත තුමාත් සිටින නිසා අවසන් 
වශෙයන් මා ෙමන්න ෙම් කාරණයත් මතු කරන්න කැමැතියි. 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ කටයුතු අමාත තුමාට ෙම්ක සම්බන්ධයි. 
තිකුණාමලෙය් ෙතල් ටැංකි 103ක් තිෙබනවා.  

 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
මම උත්තර ෙදනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ෙමතුමාෙගන් ගිවිසුමත් එක්කම දැන ගන්න ඕනෑ. 

[බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, ඔබතුමාෙග් ෙවෙළඳ ගිවිසුමත්,- 

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
අද සවස 3.00ට අෙප් ලිහිසි ෙතල් කර්මාන්තායතනයට 

මුල්ගල තියන්න තිෙබනවා. දැන් ෙව්ලාව  2.10යි. මම 
මුතුරාජෙවලට යන්න ඕනෑ. ඒ ෙහේතුව නිසා මම දැන් යනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කමක් නැහැ, ඔබතුමා යන්න. 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
ෙතල් සංස්ථාව ගැන කථා කරන ෙකොට මම නැඟිටලා ගියා 

කියලා කියන්න එපා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. මම ෙම් පිළිබඳව ජාත න්තර ෙවෙළඳ 

ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. 2002-2004 
ඔබතුමන්ලාෙග් රජය කාලෙය්, කරු ජයසූරිය මැතිතුමා බලශක්ති 
අමාත වරයා හැටියට කටයුතු කළ කාලෙය් එම ෙතල් ටැංකි ටික 
ඉන්දියානු IOC එකට පවරා දුන්නා. ඒ එක ටැංකියක ෙතල් 
ෙමටික් ෙටොන් 10,000ක ධාරිතාවක් තිෙබනවා. එය ෙදවන 
ෙලෝක යුද්ධය කාලෙය් ෙම් පෙද්ශෙය් ෙගොඩනඟන ලද විශාලම 
ෙතල් ටැංකි සංකීර්ණය ෙවනවා. එක ටැංකියක ෙමටික් ෙටොන් 
10,000ක් ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ටැංකි 117ක් තිබුණා. දැන් 
103ක් ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිෙබනවා. එම ටැංකි ජාලයම 
IOC සමාගමට පවරා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] මා කියන්නම්. IOC 
සමාගමට පවරා දුන්නාට පස්ෙසේ, ඒ ගිවිසුම  අත්සන් කෙළේ ෙතල් 
සංස්ථාෙව් ෙල්කම්වරයා. නමුත් ඊට අදාළ ඉඩම තිබුෙණ් වරාය 
අධිකාරිය සතුවයි. ඒ නිසා IOC සමාගමට ෙමහි අධිකාරිත්වය 
ගිෙය් නැහැ. ඒ නිසා දැන් මුළු ෙතල් ටැංකි ජාලයම විනාශයට ලක් 
ෙවමින් තිෙබනවා.  

මා දන්නවා, ෙතල් සංස්ථාෙව් නිලධාරි කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා 
සමීක්ෂණයක් කළ බව. ඒ අනුව අදත් ඔවුන් එතැනට ගිහිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙතල් පටවන්න පුළුවන් ටැංකි 17ක් තිෙබනවා. එතැන 
දුම්රිය පවාහන පහසුකම් තිෙබන නිසා ෙකොළඹ වරාෙය් ඇති 
ෙවන තදබදය වාෙග් තදබදයක් ඇති ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. අද 
ෙකොළඹ නගරෙය් නළ පද්ධතිෙය් විශාල ගැටලුවක් ඇතිෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැටලුවටත් අපට ෙමයින් විසඳුමක් ලැෙබනවා. 
තිකුණාමලය වරාය කියන්ෙන් විශාල ගැඹුරක් සහිත වරායක්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. විශාල නැව් පමාණයක් 

එතැනට ෙගෙනන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුම්රිය 
ෙර්ල් පාර තිෙබනවා. ඒ නිසාම ඉතාම ෙහොඳ පවාහන පහසුකම් 
සකස් කරන්න පුළුවන් මධ ස්ථානයක් වාෙග්ම ඉතා ෙහොඳ ගබඩා 
සංකීර්ණයක් එහි තිෙබනවා. ෙමම ගබඩා සංකීර්ණය යළි IOC 
සමාගම ෙවත ලබා ෙදනවාද නැද්ද කියන කරුණ පිළිබඳව මම 
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා කිව්ව විධියට 

2002 අවුරුද්ෙද් ෙහෝ 2003 අවුරුද්ෙද් ඉන්දියාවත් සමඟ MOU 
එකක් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. මට හරියටම ෙමොන අවුරුද්ෙද්ද 
කියලා මතක නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
2003 අවුරුද්ෙද්. 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ඔව්. 2003 අවුරුද්ෙද් ඉන්දියාවත් සමඟ MOU එකක් අත්සන් 

කරලා තිෙබනවා, ටැංකි 15ක් IOC එකට ෙදන්න. තවත් ටැංකි 
90ක්ද, 93ක්ද තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම 50:50 ඒෙගොල්ලන්ෙග් 
subsidy එකත් එක්ක, ලංකාෙව් CPC සමාගමයි, IOC එකයි 
දියුණු කරන්න ඒ කාලෙය්දීම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තවම ෙමොකුත් ෙවලා නැද්ද? 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
මම දන්නා විධියට දැන් පටන් ගන්න යනවා, 30:30 ඒවා use 

කරන්න. එක වරකට 30ක් වාෙග් පමාණයක්. ඒ ඔක්ෙකොම සුද්ද 
කරලා - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නමුත් 2003 අවුරුද්ෙද් තමයි අපි MOU එක අත්සන් කෙළේ. 

ෙම් වනෙකොට අවුරුදු 13ක් ගතෙවලා තිෙබනවා.  

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා   
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 
2004න් පස්ෙසේ අපි ෙනොෙවයි ආණ්ඩුව කෙළේ. ඔබතුමා ඒ 

ආණ්ඩුෙව් හිටියා.  

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

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

[අ.භා. 2.13] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අනුර දිසානායක 

මැතිතුමා කියපු කාරණයක් එක්ක මම මෙග් කථාව ආරම්භ 
කරන්න සූදානම්. ෙමොකද, එතුමා ෙම් bunkering සම්බන්ධව කථා 
කළා. අපි දන්නා විධියට සමාගම් 12කට විතර ෙම් bunkering 
licences දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙවරළ ආසන්න - inshore - 
ෙකොටෙසේ bunkering සඳහා තමයි ෙම් අවසරය ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන්. ගැඹුරු ජාත න්තර මුහුෙද් - offshore - bunkering 
සඳහා ෙම් දක්වා කිසිදු bunkering licence එකක් දීලා නැහැ. ෙම් 
සම්බන්ධව අදත් අපි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී සාකච්ඡා 
කළා. එතැනදී නීති පිළිබඳව වාෙග්ම අලුතින් පනත් ෙගන ඒෙම් 
අවශ තාව පිළිබඳව කරණු ඉස්මතු වුණා. ඉදිරිෙය්දී ජාත න්තර 
මුහුෙද්දී bunkering කරන්න පුළුවන් වන ආකාරයට ලංකා නැව් 
සංස්ථාවට අවශ  අනුමැතිය දීමට නව රජය කටයුතු කරයි කියලා 
අප හිතනවා.  

හම්බන්ෙතොට වරාය නාවික ක්ෙෂේතයට ඉන්ධන සැපයීම  - 
bunkering - ඉලක්ක කර ගත් වරායක් කියලා එතුමා කිව්වා. මම 
හිතන විධියට ඒකත් එක ෙකොටසක් විතරයි. අපිට bunkering 
කරලාම හම්බන්ෙතොට වරාය ලාභදායී තත්ත්වයට ෙගෙනන්න 
බැහැ. තව ෙගොඩක් ව ාපාර අවශ යි, හම්බන්ෙතොට වරාය 
ලාභදායී ව ාපාරයක් බවට පත් කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම නාවික 
ක්ෙෂේතෙය්  ෙගොඩක් ව ාපාර තිෙබන බව අපි දන්නවා.  

අද අෙප් ෙකොළඹ වරාය ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම වරායක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් පධාන වරායන් 30ක් තිෙබනවා. 
එයින් 26වැනි ස්ථානයට 2015 වසෙර් ෙකොළඹ වරාය පත්ෙවලා 
තිබුණා. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙකොළඹ වරාය 27වැනි ස්ථානෙය් 
තිබුෙණ්. හැබැයි, පධාන වරායන් 30න් වැඩිම පගතියක් වාර්තා 
කරපු වරාය බවට ෙකොළඹ වරාය පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
තත්ත්වය තුළ තවදුරටත් ෙකොළඹ වරාය නවීකරණය කිරීම, ඉදිරි 
වසර 10, 15 සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම කළ යුතුයි. ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ වරාය ලබන ආදායමින් 
තමයි හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ණය සහ ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්ෙන්. 
හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිරිෙය්දී ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් 
කර ගැනීම සඳහා ගරු අගමැතිතුමා දැඩිව කටයුතු කරෙගන යන 
බව අපි දන්නවා. නැ ෙඟනහිර අපිකානු රටවල වරායන් 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා නැ ෙඟනහිර අපිකානු රටවල් 
පිළිබඳව දැන් අෙප් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලය තුළ අ ෙප් ලංකාෙව් වරාය ක්ෙෂේතයට ව ාපාර සැපයුෙව් 
ආසියානු කලාපෙය් රටවල වරායන්වල ෙමහයුම් එක්කයි. 
හැබැයි, අපි නැ ෙඟනහිර අපිකානු රටවල් එක්ක සම්බන්ධතා තර 
කර ගත්තාට පස්ෙසේ අෙප් ගාලු වරාය තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අප විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි තවත් 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. හම්බන්ෙතොට වරායත් එක්ක විශාල ඉඩම් 
පමාණයක් තිෙබන නිසා ඒ පෙද්ශය වාහන සම්බන්ධෙයන් 
නිදහස් කලාපයක් -duty-free zone එකක්- බවට පත් කරන්න 
අපට පුළුවන් නම් වැදගත් වනවා. ෙමොකද, ජපානෙය් සිට දකුණු 
අපිකානු මහාද්වීපෙය් තිෙබන රටවලට ෙගනයන වාහන ෙගොඩක් 
ෙවලාවට ඩුබායි ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා එතැනින් තමයි ෙබදා 
හරින්ෙන්. හම්බන්ෙතොට තිෙබන ඉඩත් එක්ක ඒ පෙද්ශය වාහන 
සම්බන්ධෙයන් නිදහස් කලාපයක් බවට පත් කර ගත්ෙතොත් - 
duty-free zone එකක් බවට පත් කර ගත්ෙතොත් - 
ව ාපාරිකයන්ට, ෙවෙළඳුන්ට ෙමතැන hub එකක් බවට පත් කර 
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ෙගන එතැනින් අෙනක් රටවලට වාහන ෙබදා හැරීමට, වාහන 
නිකුත් කිරීමට ඉඩ කඩ විවෘත ෙවනවා.  

සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය අපට බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  දැන් ඒක කියාත්මක ෙනොවන මට්ටමට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය 
කියාත්මක වන්ෙන් නැත්නම් ඒ සඳහා වඩාම සුදුසු තැනක් තමයි 
හම්බන්ෙතොට වරාය ආශිත පෙද්ශය. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අවධානය 
ෙයොමු කරවනවා. ෙමොකද, නිරිත දිග ෙමෝසම් සුළං සහ ඊසාන දිග 
ෙමෝසම් සුළං  කියාත්මක වන රටාව අනුව හම්බන්ෙතොට 
පෙද්ශෙය් ගල් අඟුරු බලාගාරයක් පිහිෙටව්ෙවොත් කිසිදු 
අවසථ්ාවක රට අභ න්තරයට ඒ dust එක ෙහෝ ash එක එන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහාත් අපට හම්බන්ෙතොට වරාය ෙයොදා ගන්න 
පුළුවන්.  

නාවුක ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන තවත් ව ාපාරයක් තමයි  කල් 
ඉකුත් වූ ෙනෞකා යකඩවලට කැපීෙම් ව ාපාරය -scrap -. 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ඉඩ කඩ තිෙබන නිසා අපට  කල් ඉකුත් වූ 
ෙනෞකා යකඩවලට කැපීම සඳහා -scrap iron සඳහා- අංගනයක් 
සකස් කරන්නත් හම්බන්ෙතොට වරාය ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් ලාභ ලබන්න නම් ඒ විධියට අපට තවත් 
ෙගොඩාක් ක්ෙෂේත ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙවනවා.  

ගරු අගමැතිතුමා ඉලක්ක කර ෙගන තිෙබනවා, චීනයත් 
එක්ක එකතු ෙවලා  හම්බන්ෙතොට  දිස්තික්කයත් ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කයත් කර්මාන්ත කලාපයක් බවට පත් කර ෙගන දියුණු 
කරන්න. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරයන් ෙමොනවා 
කිව්වත් අපට public-private partnershipsවලට යන්ෙන් නැතිව 
සමහර අංශ දියුණු කරන්න බැහැ. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි  
පසු ගිය කාලෙය් නැව් සංස්ථාව මිල දී ගත් "සිෙලෝන් බීස්" සහ 
"සිෙලෝන් පින්සස්" කියන ෙනෞකා ෙදක. පසු ගිය වසර පහ, හය  
ඇතුළත ලාභ ලැබූ නැව් සංස්ථාව නැවතත් අලාභ ලබන 
තත්ත්වයට පත් වන්න කටයුතු කරන තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. 2014 තමයි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙම් නැව් ගනු 
ෙදනුව සිද්ධ වන්ෙන්. ෙමටික් ෙටොන් 65,000කට ආසන්න 
පමාණයක් පටවන්න පුළුවන් ෙම් ෙනෞකා ෙදක එක ෙනෞකාවක් 
ෙඩොලර් මිලියන 35ක් වාෙග් ෙවන්න ෙඩොලර් මිලියන 70කට 
තමයි මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන්.   

අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා. අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාෙව්දී නැව් සංස්ථාෙව් නිලධාරින්ෙගන් පශ්න 
කළාම ඒ අය කිව්ෙව් ඒ අවස්ථාෙව් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
තිබුණු මිලත් එක්ක ෙඩොලර් මිලියන 26ක විතර මිලකට ඒ එක 
නැවක් මිල දී ගැනීෙම් හැකියාව තිබුණා කියලා. අද ඒෙගොල්ෙලෝ 
උත්සාහ කරනවා ෙම් නැව් ෙදක ලාභ ලබන්න කටයුතු කරන්න. 
ෙමොකද, ඒෙගොල්ලන්ට එක දවසකට බැංකු ණය සඳහා ෙපොලිය 
සහ වාරිකය ෙඩොලර් 15,616ක් ෙවනවා. ෙම් වන විට ෙඩොලර් 
7,500ක් වාෙග් මිලකට නැව කුලියට දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමෙහයුම් වියදම් විධියට එක නැවකට දවසකට ෙඩොලර් 4,825ක් 
යනවා. ඒ අනුව ෙඩොලර් 21,000ක් විතර නැවක් ෙවනුෙවන් එක 
දවසකට වියදම් කරන්න ෙවනවා. නැව් ෙදෙක්  බැංකු ණය සඳහා 
වාරිකයත්, ෙපොලියත් ෙගවන්න  operational cost   එක වශෙයන් 
එපමණ මුදලක් ෙගවන්න ෙවනවා. හැබැයි දවසකට ෙඩොලර් 
7,500ට තමයි නැවක් කුලියට දීලා තිෙබන්ෙන්. එතැනම ෙඩොලර්  
15,000ක් දවසට පාඩු ෙවනවා. ෙම් විධියට බල නෙකොට  වසරකට 
ෙඩොලර් මිලියන  හතහමාරක් විතර  පාඩු ෙවනවා ෙම් නැව් ෙදක 
තබා ගැනීම හරහා.  ෙම්කට ෙහේතුව  පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් දූෂිත 
ගනුෙදනුවක් ෙවන්න  පුළුවන්. ෙඩොලර් මිලියන විසිහයක් වටිනා 
නැවක් ෙඩොලර් මිලියන 36කට ගත්තාය කියන්ෙන් එතැන විශාල 
දූෂණයක්  තිෙබනවා කියන එකයි. ඒ  දූෂණය තිබුණත් දැන් ෙම්වා  

ලාබදායි ෙලස පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි 
කල්පනා කරනවා. ෙම් සඳහා වූ  එක ෙයෝජනාවක් තමයි, ෙම් 
නැව් ෙදක  ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක හවුල් ව ාපාරයකට 
ෙයදවීම. එෙහම කරද්දී  ෙමොනවාටද ෙම්කට  ෙපෞද්ගලික අංශය 
සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් කියලා ජනතාව කෑ ගහන්න  පුළුවන්.  
නමුත් අපි දන්නවා, ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක හවුල් 
ව ාපාරවලට ගිය  ව ාපාර  ඉතාම ෙහොඳ  තත්ත්වෙය් තිෙබන බව.  

උදාහරණයක් හැටියට කියන්න පුළුවන්, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට අනුබද්ධ ආයතනයක් වන, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට ෙකොටස ් 63ක් තිෙබන LTL   සමාගම. ඒ සමාගම  
ඉතාම ෙහොඳින් ඒ ව ාපාරය  කර ෙගන යනවා.  LTL   සමාගම  
ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, බංගලිෙද්ශය වැනි රටවල, ආසියානු 
රටවල, දකුණු අපිකානු රටවල, විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම්, ගල් 
අඟුරු බලාගාර ඉදිකිරීම්  වැනි  ව ාපාරවලට අත ගසා තිෙබනවා.  
ෙලෝකෙය් විශාල ෙලස පිළිගන්නා උසස් තත්ත්වෙය්  
ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් බවට  ලංකා  
ටාන්ස්ෙෆෝමර්ස් සමාගම  පත්ෙවලා තිෙබනවා.  අපි ෙම් වාෙග්  
public-private partnership  වලට යද්දී, හැම ෙදයකම අසුබවාදී 
පැත්ත දකින ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  නිතරම දකින යක්ෂයා ෙම් 
තුළත් දකින  විධියයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. අපි රටක් විධියට 
ඉස්සරහට යද්දී නිතරම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජනවලට, 
ෙපෞද්ගලික අංශයත් සමග හවුල් ආෙයෝජනවලට  යන්න 
ෙවනවාය කියන  එක  මතක් කරන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමනි, අපි භාර ගත්ෙත් 
ෙබොෙහොම සුන්දර රටක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, ලංකාෙව් වරායක් දියුණු ෙවනවා 
දකින්න සිංගප්පූරුව කැමැති නැහැ කියලා.  හැබැයි, ලංකාවත්  
සිංගප්පුරුවත් කියන්ෙන් තැන් ෙදකක පිහිටි  රටවල් ෙදකක්; 
මට්ටම් ෙදකක තිෙබන රටවල් ෙදකක්. 1970 දශකෙය් 
සිංගප්පූරුවත් අෙප් රෙට් මට්ටෙම් තිබුණා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
අද අපට ගව් ගණනාවක් ඉස්සරහින්  සිංගප්පූරුව ඉන්ෙන්.  
සිංගප්පූරුව - ලංකාව හරහා තමයි ෙසේද මාවත තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ජාත න්තර මුහුදු මාවතක්  ඔසේසේ පිහිටි  රටවල් ෙදකක්. ඒ  
රටවල් ෙදක  එකතු ෙවලා වරාය හරහා ආෙයෝජන කරන ෙකොට 
පශ්නයක් ෙවන එකක් නැහැ. චීනය, සිංගප්පූරුව, ලංකාව හරහා 
යන  නැව් මාර්ගය තුළ තිෙබන වරායන් විධියට යම් කිසි 
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනෙකොට එහි වාසිය අෙප් රටට 
ගන්න පුළුවන් කියන  කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න  ඕනෑ.   

අද අපි රටක් විධියට ෙබොෙහොම එඩිතර  තීන්දු ගණනාවක් 
ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්  ETCA ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් 
ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් 
ෙබොෙහොම සාධනීය ෙද්වල්  කරෙගන යනවා.  පසු ගිය දවස්වල 
ETCA ගිවිසුම ගැනත් ෙබොරුවට කෑ ගැහුවා. නමුත් ෙම් 
ගිවිසුෙමන් අෙප් රටට විශාල ආර්ථික හා තාක්ෂණික 
සහෙයෝගිතාවක් ලැෙබනවා. පසු  ගිය කාලෙය් කිව්වා, ෙම් ගිවිසුම් 
නිසා ඉන්දියානු ජාතිකෙයෝ  ෙම් රටට  ඇවිත් ෙම්සන් වැඩ 
කරන්න ගනියි, කම්කරු වැඩ කරන්න ගනියි, ෙබ්කරි වැඩ 
කරන්න ගනියි කියලා. නමුත් එෙහම  තත්ත්වයක් උදාවන්ෙන් 
නැහැ.  පසු ගිය කාලෙය් ambulance  ෙසේවා  සපයන ඉන්දියානු 
සමාගමක් ෙම් රටට ආවා. ඒ ambulance   එක්ක ඉන්දියාෙව් 
නර්ස්ලා, ඉන්දියාෙව් ඩයිවර්ස්ලා  ෙම් රටට එනවාය කිව්වා. නමුත් 
සිද්ධ වුණ ෙද් ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස්.  

පසු ගිය  දවසව්ල  Science  subjectsවලින්  Advanced Level   
සමත් වුණු ලංකාෙව් ළමයි 250ක් ඉන්දියාෙව් හයිදාබාද් 
විශ්වවිද ාලයට ගිහින් දවස් 52ක් Emergency Medical 
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Technicians ලා  හැටියට පුහුණු වුණා.  ඒ වාෙග්ම දැන් රියැදුරන් 
පුහුණු ෙවමින් ඉන්නවා.  අෙප් රටට ලැබුණු රැකියා අවස්ථා තමයි  
ෙම්වා.  හැම දාම විපක්ෂය - ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ෙවන්න පුළුවන් -   
ෙම්වා  දකින්ෙන්  වැරදි ෙකෝණෙයන්. හැබැයි, පසුව ෙම්වාෙය් 
ඇත්ත තත්ත්වය  හඳුනා ගන්නවා.  

ෙම් හැම එකක්ම ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා, 
ජනාධිපතිතුමාත්  එක්ක එකතුෙවලා ෙම්  රට ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න ගත්ත  ෙබොෙහොම එඩිතර  තීන්දු විධියට අපි  දකින්න ඕනෑ.  
අපි රටක් විධියට ඉස්සරහට යන්න නම්  යම් කිසි රැඩිකල්  
තීන්දුවලට යන්න ෙවනවා.  සාම්පදායික  කමයම ඉස්සරහට ෙගන 
යන්න සූදානම් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි ෙම් ආණ්ඩුව.  

ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමා  පාසල් ළමයින්ෙග් නිල ඇඳුම 
පිළිබඳව තීන්දුවක් ගනිද්දී  මින්ස්සු කෑ ගැහුවා. අද සියලු ෙදනාම 
ඒක ෙහොඳයි කියනවා. ඒ වාෙග්ම, අෙප් ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය මුදලින් ෙදනෙකොට විශාල කලබගෑනියක් කළා; 
ෙගොවිෙයෝ ෙකොළඹට ෙගනාවා. අපි අද කියනවා පුළුවන් නම් 
ෙගොවිෙයක් ෙගනැත් ඒකට විරුද්ධව ජන මතයක් තිෙබනවාය 
කියලා ෙපන්වන්න කියලා. නමුත්, අද කවුරුවත් ඒකට නැහැ. අද 
සියලු ෙගොවිෙයෝ ඒ කමයට කැමැතියි; ඒ කමය වැළඳෙගන 
තිෙබනවා. යම් කමයක් අලුතින් අත්හදා බලද්දී එකපාරටම 
විරුද්ධතා එනවා තමයි. නමුත්, ටික දවසකින් ජනතාව ෙත්රුම් 
ගන්නවා ෙම්වා ෙබොෙහොම සාධනීය, රටට හිතකර, ජනතාවට 
හිතකර ෙද්වල් බව. අන්න ඒ කාරණය මම ඔබතුමන්ලාට මතක් 
කරනවා.  

දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැබිනට් ඇමතිවරු බහුතරයක් 
ඉන්නවා. අපි නම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු විතරයි. දැන් මන්තීවරු 
කීපෙදනායි ඉන්ෙන්. අනික් පැත්ෙත් -ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්- ''ඡායා 
මායා'' කැබිනට් එෙක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඡායා මායා කැබිනට් 
එෙක් අය දැන් සැලසුම් කරනවා, නුවර ඉඳන් ෙපළපාළියක් ඇවිත් 
ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න. හැබැයි, ෙහොඳට මතක තියාගන්න, 
ෙපළපාළි ඇවිත් ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න බැරි බව.  

ඔබතුමන්ලාට අපි කියන  ෙද් පිළිගන්න බැරි නම්, ගිහිල්ලා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙගන් පාඩමක් ඉෙගන ගන්න 
ෙකොෙහොමද ආණ්ඩු ෙපරළන්ෙන් කියලා.  මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා හිටපු අරලියගහ මන්දිරෙය් ෙඩස්ක්, බංකු අස්ෙසේ මැති 
ඇමතිවරු හැංගිලා ඉඳිද්දී තමයි එතුමා ෙනොබියව එළියට බැහැලා 
ඒ ආණ්ඩුව ෙපරළුෙව්. ඒ නිසා ෙම්ක ෙපළපාළි ගිහින් ෙපරළන්න 
පුළුවන් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක තුෙනන් ෙදකකට වඩා 
බලයක් තිෙබන ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක්.  ඡායා මායා කැබිනට් එෙක් 
ඇමතිකම් දරන මහත්වරු ඒ කාරණයත් හිෙත් ධාරණය කරෙගන 
ඉන්න.  

ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් වර්තමාන නායක ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ කාලෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් 
හිටපු නායිකාව වන ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනියත් ෙම් රටට ශක්තියක් ෙදමින් අද ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා. මා හිතන විධියට ඒ අය ඔබතුමන්ලා ඔය පාද 
යාතා යන තුරු තමයි බලාෙගන ඉන්ෙන්. ඊෙය් ෙපෙර්දා දකුෙණ්  
හිටපු, කීකරු නැති ඩී.වී. උපුල්  ඇමතිතුමාත් ඉවත් කළා. ඒ නිසා 
ඔබතුමන්ලාත් ෙපොඩ්ඩක් හිතා බලා කටයුතු කරන්න. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අනවශ  වැඩ 
කරන්න ගිහින් ඔබතුමන්ලාෙග් මන්තී ධුරයත් අෙහෝසි ෙවයි. ඒ 

නිසා ඒ කාරණයත් කල්පනාෙව් තබාෙගන සිහි නුවණින් යුතුව 
කටයුතු කරන්න.  ඡායා මායා කැබිනට් එෙක් අය අද ඉන්ෙන් අඩි 
ගණනක් උඩින්. ඔබතුමන්ලා ෙහට ආණ්ඩුව  අරෙගන 
අමාත ාංශෙය් වැඩ කටයුතු කරන්න බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ඡායා 
මායා කැබිනට් එෙක් ඉන්න සමහරුන්ට ඇමතිකම් දුන්ෙනොත් 
ලංකාවට "අබ සරණයි" කියලා තමයි කියන්න වන්ෙන්. එෙහම 
අය විපක්ෂෙය් ඉදිරිපස අසුන්වල ඉඳෙගන ඉන්න හැටි මට ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙපෙනනවා. අපූරුයි! කැලණිය දිහාෙව් හරක් පට්ටි 
බලපු අයට කැබිනට් ඇමතිකමක්   ඇත්තටම දුන්ෙනොත් අපූරුවට 
තිෙයයි. එෙහම වු  ෙණොත් ෙම් රටට, "අබ සරණයි"  කියන්න තමයි  
වන්ෙන්.  

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත් එක්ව හදපු ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් මාස 
60කින් අලුත් රටක් හදන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වුණාට 
පස්ෙසේ, ෙම් අවුරුදු හතරහමාෙරන් පසුවත් එන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවක්ය  කියන කාරණය මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා විපක්ෂය 
පැත්තට ෙවලා ඡායා මායා කැබිනට් එෙක් සැතපිලා, සිහින මව 
මවා ඉන්න. තව අවුරුදු හතරහමාරකින් පසුව ඒ හීෙනන් ඇහැරිලා 
ආෙයත් විපක්ෂයට ෙවලා ඔබතුමන්ලාට ඡායා මායා කැබිනට් 
හදාෙගන ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විහිළු සපයන්න එපා, විපක්ෂෙය් 
ගරු මන්තීවරුනි. ෙම් ආණ්ඩුව කරන වැඩවලට උදවු කරන්න; 
සහෙයෝගය ෙදන්න.  

ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා ඔන්න දැන් අෙප් ආංශික 
අධීක්ෂණ කමිටුවලට එනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. එතුමා ඒ 
කමිටුවලට ඇවිත් අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා සහෙයෝගෙයන් වැඩ 
කරනවා. ඔබතුමන්ලාත්  ඒවාට ඇවිත් වැඩ කරන්න. ඒවා හදලා 
තිෙබන්ෙන් ඡායා මායා කැබිනට් හදන්න ෙනොෙවයි. ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා හදලා තිෙබන්ෙන් විපක්ෂෙය් අයටත් 
තනතුරු, සභාපතිකම් ෙදන්නයි. ඒ නිසා ඒ කාරක සභාවලට 
ෙහොඳ ෙයෝජනා අරෙගන ඇවිත්, තිෙබන ගැටලු විසඳාෙගන 
ඉස්සරහට යන එකයි ඔබතුමන්ලාට කරන්න තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
නිසා ඡායා  මායා කැබිනට් හදන්න ඕනෑ නැහැ. ආංශික අධීක්ෂණ 
කමිටු හදලා තිෙබන්ෙන් විපක්ෂෙය් අයටත් ඒ ශක්තිය ෙදන්නයි. 
ඒ නිසා ඡායා මායා කැබිනට් ඕනෑ නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ශක්තිමත් කරන්න ගත්ත තීන්දුත් එක්ක එකතු ෙවලා කටයුතු 
කරන්න කියලා ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 2.30] 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වයඹ පළාත 

නිෙයෝජනය කරන අෙප් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා 
අදහස් පකාශ කළාට පස්ෙසේ මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා. ෙම්ක නිකම් දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය වාෙගයි. 
ඊෙය් මම කථා කළාට පසුව එතුමා කථා කළා.  ඒ නිසා අද 
එතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව අදහස් පකාශ කරන්න මට අවස්ථාව 
ලැබීම ගැන  සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  

නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා ෙලොකු ෙව්දනාවකින් කථා 
කළා. ෙමොකද, එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙලොකු 
බරක් ඇදපු, මහන්සි වුණු ෙකෙනක්. රූපවාහිනි විවාදවලට                   
පවා එතුමා සම්බන්ධ වුණා. අද කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට කටයුතු කරන  එතුමාට 
තිෙබන ෙව්දනාව සාධරණයි කියලා මා පිළිගන්නවා. 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
හිටපු කීඩා ඇමතිතුමනි, අපි ආණ්ඩුව  හදන්න  දායක වුණු 

අය. අපට තනතුරු ඕනෑ නැහැ.  අපි ෙම් ආණ්ඩුව හදන්න ශක්තිය 
දීපු අය.  ඒක ගැන අපට [බාධා කිරීමක්]  ෙගෞරවයක්  තිෙබනවා. 
ඒ ඇති.  වැඩ කරන්න අපට තනතුරු ඕනෑ නැහැ. 

       
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එතුමා කිව්වා, "තනතුරු ඕනෑ නැහැ. ෙගෞරවය තිෙබනවා" 

කියලා. හැබැයි, කැන්ටින් එෙක්දී නම් කියන්ෙන්, "තනතුරු බම්බු 
ගහන්නද? ෙගෞරවය තියාෙගන ෙමොනවා කරන්නද?" කියලායි. 
තනතුරු ඕනෑ කියලා අපිත් එක්කයි කියන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒ ගැන වැඩිය කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඊෙය් කීඩා පනත යටෙත් නිෙයෝග 
සම්බන්ධව වූ විවාදෙය්දී කථා කරමින් කිව්වා, හම්බන්ෙතොට 
ෙටනිස් පිටියක් සහ සුගතදාස කීඩා පිටිය පිළිබඳව. එම විවාදෙය්දී 
අපි කථා කරන ෙකොට ඔබතුමා හිටිෙය් නැහැ. ඒ නිසා  ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මම ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරනවා, කීඩා 
අමාත ාංශෙය් යම් දූෂණයක් ෙහෝ අකමිකතාවක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා නම් ඔබතුමන්ලාෙග් සිරිෙකොත ෙපොලීසිෙය් තිෙබනවා 
FCID එකක්. ඔබතුමා ගිහින් ඒකට පැමිණිල්ලක් භාර ෙදන්න. 
පැමිණිල්ල භාර දුන්නාට පසුව ඒ පිළිබඳ විභාග කරන ෙකොට අපිත් 
එන්නම්.   ඔය  සියලු ෙචෝදනා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්න එපා. 
ඔබතුමන්ලා අපව හිෙර්ට දාන්න හදපු තැනක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, 
FCID එක. ඒ නිසා එහි ගිහින් පැමිණිලි කරන්න. පැමිණිලි කරලා 
ඒ ගැන ෙහොයා බලන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  වීරෙයෝ වාෙග් කථා 
කරන්න එපා කියලා මා  ඔබතුමාෙගන්  ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග 
හා ජාත න්තර ෙව ළඳ අමාත තුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන  ආනයන 
හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත්  නිෙයෝග සම්බන්ධව කථා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මමත් අදහස් කීපයක් පකාශ කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ආනයන 
අපනයන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව  මුලින්ම ගැසට් කර තිබුෙණ් 
මුදල් අමාත ාංශය යටෙත්යි. මුදල් ඇමතිතුමා යටෙත් තමයි, 
ආනයන අපනයන පාලකතුමා කටයුතු කෙළේ. එකපාරම ආනයන 
අපනයන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැසට් එකක් මඟින් මුදල් 
ඇමතිවරයාෙගන් අයින් කරලා මලික් සමරවිකම අමාත තුමා 
යටෙත් තිෙබන සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවෙළඳ 
අමාත ාංශයට භාර දුන්නා. ආනයන අපනයනයි, විෙද්ශ 
පවර්ධනයි  ගැළෙපන ෙදකක් ෙනොෙවයි. දැන් ෙම් ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? මුදල් ඇමතිතුමාට ඒක මුලින් භාර දුන්නා. දුන්න ගමන් 
ෙකළින්ම permit විශාල පමාණයක් මුදලට වික්කා. එක 
එක්ෙකනාට වාහන බලපත දුන්නා. ලක්ෂ 5ට, 6ට, 10ට බලපත 
විකුණන්න පටන් ගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව වාහන බලපත 600 ගණනක් දීලා තිෙබනවා. 
අගමැතිතුමාට ෙම් ගැන දැනුම් දුන්නා; ජනාධිපතිතුමාට ෙම් ගැන 
දැනුම් දුන්නා. ජනාධිපතිතුමා වහාම කෙළේ, මුදල් 
ඇමතිවරයාෙගන් ආනයන අපනයන පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ගලවලා,  ගැසට් එකක් ගහලා සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත න්තර ෙව ළඳ ඇමතිතුමාට භාර දුන් එකයි.  

ඔබතුමන්ලාෙග් වසන්ත අලුවිහාෙර් රාජ  අමාත තුමා 
බලන්න. ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙහොඳ පතාක 
අලිෙයෝ. බලන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව කරන වැඩ 
ගැන ෙකොච්චර දුක හිෙතනවාද? අන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පිටු පස ආසනවල ඉන්නවා ෙහොඳ බඩු. අෙප් ෙක්.ෙක්. පියදාස 

මන්තීතුමා, රංජිත් අලුවිහාෙර් මන්තීතුමා,  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් ෙමොන තරම් කැප කිරීම් කරපු අයද? අර බලන්න, අද 
පිටු පස ෙප්ළියට දාලා. අද ඉන්ෙන් පිටු පස ෙප්ළිෙය්. 
ඒෙගොල්ෙලෝ ඉන්න ඕනෑ එතැනද? ඒෙගොල්ලන්ට හිමි තැන 
එතැනද? ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්න ටික කථා 
කරනවාට අඩු ගණෙන් අපට ගණනක් ෙදන්න. අද ෙමතුමන්ලා 
කථා කරන්ෙන් නැහැ, කම්මුෙල් අත තියාෙගන කනගාටුෙවන් 
ඉන්නවා. ෙම් ආණ්ඩුවට ඡන්දය දුන්ෙන් ඒකට ෙනොෙවයි. ෙම් 
ආණ්ඩුවට  රෙට් මිනිස්සු ඡන්දය දුන්ෙන් ඒකට ෙනොෙවයි.  
අගමැතිතුමා, මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් මහ බැංකුව ගන්නවා. ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් මහ 
බැංකුව අගමැතිතුමා ගන්නවා. ඇයි? අර බලන්න, අෙප් මිත 
දයාසිරි ජයෙසේකර ඇමතිතුමා නැඟිටලා යනවා. එතුමන්ලාටත් 
ෙත්ෙරනවා. ලජ්ජයි. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
COPE එකට යන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
COPE එකට ෙගෙනන්න, බලපතවලින් ගහපු එක ගැනත්. 

ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු අද නැඟිටලා යනවා. එච්චර කනගාටුයි. 
මෙග් හිතවත් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ  මන්තීතුමනි, පසු ගිය 
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 08වැනි දා ෙම් රෙට් මිනිසුන් ෙවනසක් 
අෙප්ක්ෂාෙවන් ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දුන්නා. ඔබතුමන්ලාට 
ඡන්දය දුන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් ෙචෝදනා එල්ල කළාට 
ෙනොෙවයි. ආනයනය අපනයන පාලකතුමාෙග් තනතුර පාවිච්චි 
කරලා මුදල් අමාත ාංශෙය් ලාච්චුෙවන් අරෙගන බලපත 
විකුණන්න ෙනොෙවයි. සල්ලිවලට permit විකුණන්න ෙනොෙවයි. 
ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවා, එෙහම කරන්න එපා කියලා.  

බලන්න, අද අගමැතිතුමා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුදල් 
ඇමතිවරයාව  රකිනවා. මට නම් ෙත්රන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද ඒ 
ගනු-ෙදනුව කියලා. අගමැතිතුමා ෙමොනවා කිව්වත් මුදල් 
ඇමතිතුමාව රකිනවා. මහ බැංකුව මුදල් අමාත ාංශෙයන් 
ඉස්ෙසල්ලාම ගැෙලව්වා, විශ්වාස නැති නිසා. ආනයන අපනයන 
පාලකතුමාව ගැෙලව්වා. අපි කිව්වා, හිටපු මහ ඇමතිතුමාෙග් 
බෑනා තමයි මුදල් ඇමතිතුමාෙග් ෙගදරට කුලිය ෙගවන්ෙන් 
කියලා. ඒත් පිළිගන්ෙන් නැහැ.  මට ෙත්ෙරනවා, ෙම්වා කියන 
ෙකොට මරික්කාර්  මන්තීතුමා හිත යටින් හිනා ෙවනවා කියලා.  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට ෙගෙනන්න එතුමන්ලාට ඡන්දය දුන්ෙන් ෙම්වාට 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි යහපාලන ආණ්ඩුෙව් ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා, ෙම් වාෙග් ඇමතිවරු ෙම් වාෙග් 
කටයුතු කරනවා නම් ෙම් පිළිබඳ ෙහොයලා බලලා අවශ  කටයුතු 
කරන්න කියලා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් 
මහනුවර දිස්තික්කෙයන් ආපු සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා 
ජාත න්තර ෙවෙළඳ ඇමතිතුමාට තමයි විෙද්ශ ආෙයෝජන විෂය 
අයිතිව තිෙබන්ෙන්. අන්න, ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා 
ආවා. ඔබතුමා වුණත් අවංකව හදවතින් කනගාටු ෙවනවා, ෙම් 
මුදල් ඇමතිතුමා කරන කටයුතු පිළිබඳව. මම  ඒක දන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ - [බාධා කිරීමක්] 
නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කෑ ගැහුවා කියලා 
අගමැතිතුමා නිෙයෝජ  ඇමතිකමක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔෙහොම 
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කරලා ඒක ගන්න බැහැ. ඔබතුමා ටයි එකක් දාලා, ෙකෝට් එකක් 
ඇඳලා ඉස්ෙසල්ලාම එක විධියක් ෙවන්න ෙකෝ. ඇමතිකමක් ඕනෑ 
නම් ඉස්ෙසල්ලාම එක විධියක් ෙවන්න ෙකෝ. ඔෙහොම ඉඳලා 
බැහැ. බුලත් විට කාලා බැහැ. බුලත් විට කාලා ඔය ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිකම් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. උඩ ෙබොත්තම දාලා, ටයි එකක් 
දාලා, ෙබෝ එකක් දාන්න ෙකෝ. එතෙකොට අපි ඒ ගැන හිතන්නම්. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ආපසු මාතෘකාවට 
එන්නම්. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අමාත ාංශය 
භාර අමාත තුමාට -මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාට- තමයි 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර ෙවෙළඳ අමාත ාංශය 
භාරව තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා, අපි වාෙග් රටකට 
විෙද්ශ ආෙයෝජන නැතිව ඉදිරියට යන්න බැහැ කියලා. අපට 
foreign investments ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 
ණය ගන්න එක ෙලෙහසි නැහැ. ෙහොඳම ෙද් රටකට විෙද්ශ 
ආෙයෝජන ෙගන්වා ගන්න එකයි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන විතරක් 2014 වර්ෂෙය් ෙඩොලර්  මිලියන 1,610ක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. රෙට් මතයක් තිෙබනවා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් බලයට ආවාම මිනිස්සුන්ෙග් අතමිට සරු 
ෙවනවාය; රටට සල්ලි එනවාය; ආෙයෝජන එනවාය කියලා. 
එෙහම මතයක් තිෙබනවා. හැබැයි ඒ මතය ෙවනස් කළා, 
ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමා. ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් 2015දී විෙද්ශ ආෙයෝජන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙඩොලර් 
මිලියන 1,030යි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් විෙද්ශ 
ආෙයෝජන සියයට 40කින් අඩු ෙවලා. ෙමෙහම ෙකොෙහොමද 
ආණ්ඩුවක් යන්ෙන්? ඇයි, ෙම් විෙද්ශ ආෙයෝජන අඩු ෙවන්ෙන්?  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් 
පිළිගන්නවා ඇති  විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයක් රටකට එන ෙකොට ඒ 
රට ගැන ෙසොයා බලන බව. ඔබතුමා වුණත්  ගාල්ෙල් බුලත් විට 
කඩයක් දාන්න හරි, ෙබ්කරියක් දාන්න හරි,  එෙහම නැත්නම්  
ෙරදි කඩයක් දාන්න හරි කලින් ගාල්ල පිළිබඳව ෙහොයා බලනවා. 
ඔබතුමා බලනවා, ගාල්ෙල්,-  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගීතා මන්තීතුමියෙගන් ඉස්ෙසල්ලා අහනවා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගීතා මන්තීතුමියෙගන් ඉස්ෙසල්ලා අහනවා?  අපි ඒක දැන 

ෙගන හිටිෙය් නැහැ ෙන්. ඒක ෙහොඳයි.  

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
මෙගන් අහලා තමයි  එතුමා ඔක්ෙකෝම කරන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ඔෙහොම යමු. හැබැයි ඔය පැත්ෙත් ඉන්න 

අෙනක් අයට ඇෙහන්න ඕක කියන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් 
ආණ්ඩුෙව් විෙද්ශ ආෙයෝජන අඩු වන්නට ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයකුට යම් 
ආෙයෝජනයක් කරන්න, පළමුෙවන්ම රෙට් ෙද්ශපාලන ස්ථාවර 
භාවයක් තිෙබන්නට ඕනෑ.  ඕනෑම විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයක් ෙම් 
රටට ආෙයෝජනයක් ෙගෙනන්න කලින් බලනවා, ෙම් රට 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ස්ථාවරද කියලා. පළමුෙවන්ම  බලපු ගමන් 
ඔෙබ් රට ෙද්ශපාලන වශෙයන් ස්ථාවර රටක් ෙලස ෙපෙනනවාද 
කියලා කියන්න.  ෙම්ක එළහරක්, මීහරක් ආණ්ඩුවක් ෙන්. ෙම්ක 
යූඑන්පී එකයි, ශී ලංකා එකයි එකතු ෙවලා හදපු ආණ්ඩුවක්. 
එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව ස්ථාවරද? ෙම් ආණ්ඩුව දීගයක් හදලා 
තිෙබනවා, අවුරුදු ෙදකකට. අවුරුදු ෙදකට ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් අතර විවාහයකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් දීගය අනුව තමයි ෙම් ආණ්ඩුව යන්ෙන්. 
එතෙකොට බිලියන, මිලියන ගණනක ආෙයෝජකෙයක් එයිද 
අවුරුදු ෙදකකට අටවපු ආණ්ඩුවකට. ඒ නිසා ඔෙබ් ආණ්ඩුවට -
ඔෙබ් රජයට - විෙද්ශ ආෙයෝජනයන් ෙනොඑන්න මූලික ෙහේතුව 
තමයි ඔෙබ් ර ට ෙද්ශපාලන වශෙයන් ස්ථාවර නැති වීම. ෙම් 
ආණ්ඩුව - තමුන්නාෙසේලාෙග් යහපාලන   ආණ්ඩුව- ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් ස්ථාවර නැහැ. ෙම්ක ෙකොයි ෙවලාෙව් කඩා වැෙටයිද 
දන්ෙන් නැහැ.  

අපි ලබන 28වැනි දා "පාද යාතාව" පටන් ගන්නවා. පුදුම 
බයක් ෙන් තිෙබන්ෙන්. පුදුම බය වීමක් ෙන් බය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඊෙය් දවස තිස්ෙසේම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙම් පාද යාතාව විෙව්චනය කරනවා. 
ඇයි? බයයි. ඇයි? වැෙටයි කියලා. ආණ්ඩුව අස්ථාවරයි. මිනිස්සු 
පාරට බැහැලා. තමුන්නාන්ෙසේලා බයයි. අපි shadow cabinet 
එකක් පත් කළා. ෙම්ෙක් සිංහල ෙත්රුම අධීක්ෂණ මන්තී. අපි 
ඇමතිවරයාෙග් පස්ෙසන් ඉන්නවා.  ඔබතුමා මතක තියා ගන්න, 
ඔබතුමාෙග් පස්ෙසන් ඉන්නවා දිලුම් අමුණුගම මන්තීතුමා. 
ෙහවණැල්ල වාෙග් ඔබතුමාෙග් පස්ෙසන් ඉඳෙගන බලාෙගන 
ඉන්නවා. ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා ඔක්ෙකෝම බලාෙගන 
ඉන්නවා. හැබැයි ඔබතුමාට අපි ගරු කරනවා. ඔබතුමා ෙහොඳ 
ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා ට තවම ෙචෝදනාවක් නැහැ. ඔබතුමා, 
ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් ඉන්න අෙනක් බඩුව වාෙග් ෙනොෙවයි. 
එතුමාට අහු වුෙණොත් දාම් ෙබෝඩ් එකත් විකුණයි. එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් විකුණයි. ඔබතුමාට අෙප් ෙගෞරවය  තවම 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට ෙකොෙහොම ෙවයිද 
කියලා දන්ෙන් නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් ෙම්  අධීක්ෂණ මන්තී - shadow 
cabinet - කියන්ෙන්   අමාත ාංශයක  විෂය භාර අමාත වරයාෙග් 
කටයුතු ගැන ෙසොයා බලන්න  පත් කරපු යම් මන්තීවරෙයක්. ෙම් 
අධීක්ෂණ මන්තීවරු පත් කරපු ගමන් බය වුණා. අවුරුදු ෙදකයි 
කියලා ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු හිටෙගන හම්බ 
කරන්න පටන් අරෙගන. දැන් ඒ බව ෙපෙනනවා ෙන්. ගල් අඟුරු 
වංචාවට ඇමති ෙකෙනක් සම්බන්ධයි ලු. ඊළඟට, විෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් රක්ෂණයකට ඇමතිවරියක් සම්බන්ධයි ලු.  

ඊට පසේසේ bond issue එකට, අගමැතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් 
ගනු-ෙදනුවකට කවුද සම්බන්ධයිලු. ඔබතුමන්ලාට ෙචෝදනා 
එනවා. අෙප් මන්තීවරෙයක් අදාළ ඇමතිවරයා අධීක්ෂණය 
කරලා, ඒ ඇමතිවරයා පිළිබඳව ෙසොයා ෙගන, බලා ෙගන ඉන්න 
ෙකොට, ඒ පිළිබඳව සියලු ෙදනා භය ෙවලා ඉන්නවා. අර, මෙග් 
මිත මහනුවර අබ්දුල් හලීම් ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඒ.සී.එස්. හමීඩ් 
මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙමොන තරම් කැප කිරීම් 
කරපු මනුස්සෙයක්ද? ඒත් ෙමතුමාට ෙමොනවාද හම්බ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ''තැපැල් ඇමතිකම.'' ඔරෙලෝසු කණුව ඉස්සරහට 
ගිහින් දිව දාෙගන ඉන්න ඕනෑ මුද්දර අලවන්න. එච්චරයි කරන්න 
පුළුවන්. ගරු හලීම් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන්ද රස්සාවක් 
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ෙදන්න? ඔබතුමා ඡන්ද එක්ලක්ෂ ගණනක් ගත්තා. ඔබතුමාට 
ෙමොනවාද පුළුවන්? ඕනෑ නම් ෙකොල්ෙලෝ ටිකක් දාලා තැපැල් 
කන්ෙතෝරුව ඉස්සරහ දිව දාෙගන ඉන්න කියන්න පුළුවන්. 
එච්චරයි. ඒක තමයි ෙදන්න පුළුවන් රස්සා, මුද්දර අලවන්න. 
ෙවන ෙදයක් කරන්න බැහැ ෙන්. හැබැයි, ඒ.සී.එස්. හමීඩ්  
කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හදපු පතාක ෙයෝධෙයක්. ෙකෝ, 
අද ඔබතුමන්ලා නැහැ. ඔබතුමා කම්මුෙල් අත තියාෙගන ඉන්න 
විධිෙයන්, ඔබතුමා ඉන්න ෙව්දනාව අපට ෙත්ෙරනවා. පියදාස 
මන්තීතුමා, නුවරඑළිෙය් තනි අලියා. එතුමා ඡන්දයට කීයක් වියදම් 
කළාද? ෙකෝ! අර ෙපොෙළොන්නරුෙව් සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමාත් 
අපි දන්නවා. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් අපිත් 
එක්ක ගහ මරා ගත්තා. හැබැයි, තවම පසු ෙපළ මන්තී. අන්න, 
කණ්ණාඩි ෙදක ගලවලා කඳුළුත් පිහදාගත්තා. බලන්න, ෙමොන 
තරම් ෙව්දනාවක්ද කියලා මන්තීවරුන්ෙග් හදවෙත් තිෙබන්ෙන්.  
ෙම්කට ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ගාණක් දුක් විඳලා 
ආණ්ඩුව හැදුෙව්. එෙහමනම් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
මම නැවත මාතෘකාවට එන්නම්. 

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට ඇයි විෙද්ශ ආෙයෝජන එන්ෙන් 
නැත්ෙත් කියලා මම කියන්නම්. පළමුවැනි එක ෙද්ශපාලන 
අස්ථාවරභාවය, ගරු ගයන්ත ඇමතිතුමනි. ෙදවැනි එක, විකෘති 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් දැන් තිෙබන්ෙන්. සියයට 4.10ක් ඡන්ද ගත්ත 
ෙකෙනකුට විපක්ෂ නායකකම ෙදනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
විකෘති පාර්ලිෙම්න්තුවක්. ෙම් වාෙග් අස්ථාවර ෙද්ශපාලන රටකට 
විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ එයි කියලා ඔබතුමන්ලා හිතනවාද?  
ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න, දැන් විෙද්ශ ආෙයෝජකෙයෝ 
ෙකොෙහොමද එන්ෙන් කියලා? නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් එන්න කලින් රට ගැන විශ්වාසයක් තිෙබන්න 
ඕනෑ. ෙකොෙහොමද ෙම් රට ගැන විශ්වාසයක් තබන්ෙන්?  

පසු ගිය රජය කාලෙය්දී Port City Project එකට අත්සන් 
කළා. ෙම් ආණ්ඩුව ආපු ගමන් ෙලොකු show දමලා  Port City 
Project එක නැවැත්තුවා. මහා ෙලොකුවට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නාළිකාවලින් ෙවනම ෙදයක් කථා කළා. ''Port City Project එක 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙම්ෙකන් මහා මූල  වංචාවක් ෙවනවා. ෙම්ෙක් 
අරක නැහැ, ෙම්ක නැහැ'' කියලා. ඒ දවස්වල අපට රූපවාහිනී 
විවාදවලට යන්න බැහැ. අන්තිමට චීනයට ගිහිල්ලා, China වලින් 
කාලා, අගමැතිතුමා Port City Project එක ආපසු දීලා ආවා. 
නිකම් ෙනොෙවයි, අක්කර 33ක් වැඩිෙයනුත් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න, චීනෙය් ජනාධිපතිවරයායි ආෙව් 
Port City Project එකට මුල් ගල් තියන්න. චීනෙය් ජනාධිපතිතුමා 
කියන්ෙන් ෙම් ෙලෝකෙය් බලවත් රටවල ඉන්න පබල, අංක එෙක් 
නායකෙයක්. ඔබතුමන්ලා දැක්කා, චීනෙය් ජනාධිපතිතුමා 
එංගලන්තයට ගියාම මහරැජිණ එතුමාව පිළිගත්ත හැටි. [බාධා 
කිරීමක්] චීනෙය් ජනාධිපතිතුමා ආවාම එතුමා අත්සන් කළ ගිවිසුම 
ඉරලා, කෑලිවලට දාලා, ''ෙම්ක ෙදන්ෙන් නැහැයි'' කිව්වා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සමරු ඵලකය ගලවලා මුහුදට දැම්මා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙයෝජන ෙගෙනන්න හදන්ෙන් ෙමෙහමද? 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා අද හිර ෙවලා ඉන්ෙන් ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලාට 
විෙද්ශ ආෙයෝජන එන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙවන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව පිළිබඳ විශ්වාසයක් නැති නිසා. අපි 
දන්නවා ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව පිළිබඳව.  

දැන් මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමා තමයි, විෙද්ශ ආෙයෝජන 
පවර්ධනය සම්බන්ධව කටයුතු කරන ඇමතිවරයා. ඒ කියන්ෙන්, 
විකුණන්න තිෙබන සියලු ආයතන තිෙබන්ෙන් එතුමා යටෙත්. 
අගමැතිතුමා ෙගෙනනවා, “Regaining Sri Lanka”. 
ඔබතුමන්ලාෙග් නායකතුමා -අගමැතිතුමා- කියන්ෙන්, විකුණන්න 
තිබුෙණොත් ඕනෑ එකක් විකුණන ෙකෙනක්.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only one more minute. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I will take another two minutes from a Friend of 

mine.  

2001- 2004 කාලෙය් “Regaining Sri Lanka” කියලා 
ෙපොතක් මුදණය කරලා, සුදු මහත්වරු ටිකක් ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් 
සියලු රාජ  ආයතන විකුණන්න පිඹුරුපත් හැදුවාය කියන එක 
ඔබතුමන්ලාට මතකයි. ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව,                        
ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් සියල්ල; නලින් බණ්ඩාර 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා, අපි ගමන් කළ සාමාන  බස් රථය, දුක් 
විඳින සාමාන  ජනතාව ගමන් කළ ෙකෝච්චිය ෙම් සියල්ල 
විකුණන්න පිඹුරුපත් හැදුවා. ෙහොඳම filling stations සියය IOC 
එකට දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
විකුණන්න සියලු පිඹුරුපත් හදලායි හිටිෙය්. පසුව ඒ සියල්ල 
නැවතුණා. දැන් ආපහු ඒක කරන්න හදනවා. අගමැතිතුමා 
හදන්ෙන්, ෙම් තිෙබන ෙමොනවා හරි ආයතන ටිකක් විකුණලා ෙම් 
සල්ලි  ටික ෙහොයන්නයි.  ඒකට ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ජනතාව 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙම් ආයතන 
විකුණන්න හදනවා. ෙම් ආයතන විකුණන්න ඔබතුමන්ලාට 
ෙමොකක්ද තිෙබන අයිතිය? ඒකට ෙම් රෙට් ජනතාව 
ඔබතුමන්ලාට ජන වරමක් දීලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
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) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, you ask him 

under which Standing Order he is raising his point of 
Order. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු මන්තීතුමනි, එයාර් ලංකා සමාගම රුපියල් ෙකෝටි 

හතළිස්හයදහස් එකසියයක් පාඩුයි. එතෙකොට ඒවා සැපද?[බාධා 
කිරීමක්] 

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

continue with your speech.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, the point of Order என்  ெசால்ேலக்க, நீங்க 

ேக ங்க, "Standing Order  என்ன section?" என் . அப்ப 
அவ  உக்கா வார். இல்லாட்  அவ    point of Order 
என்  ெபாய் ெசால் வார். அப்பி க் ெகா க்கேவணாம். 
சாியா? මම කියලා ෙදන්නම් ඔබතුමාට. 

නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, මට සන්ෙතෝෂයි. ඔබතුමා දැන් 
සභාෙව් කෑ ගහලා, අගාමාත  කාර්යාලයට ගිහිල්ලා කියනවා, 
''සර්, මම අරයාට වැඩිය කෑ ගැහුවා,'' කියලා. ඒක ෙහොඳයි. එෙහම 
කරලා වින්දනයක් ලබන්න; සතුටක් ලබන්න. එෙහම කරලා හරි 
නිෙයෝජ  ඇමතිකමක් ගන්න. ඒකට කමක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව හරි මගට යවන්නයි. ඔබතුමන්ලා 
හිතනවා, අපි පාද යාතා ගිහිල්ලා ෙම් ආණ්ඩුව ගන්න හදනවා 
කියලා. අෙන් අම්ෙම්! ෙම් ආණ්ඩුව නම් අපිට එපා. අපි ඉතිරි 
අවුරුදු හතරත් විපක්ෂෙය් ඉන්නම්. අපිට ආණ්ඩුව ගන්න ඕනෑ 
නැහැ. ඔබතුමන්ලාට නාන්න දීලා අපි බලාෙගන ඉන්නම්. අපි 
ඔබතුමන්ලාට ෂැම්පු ටිකක් විතරයි ෙගනත් ෙදන්ෙන්. අපි 
ඔබතුමන්ලාට ෙබොඩි ෙවොෂ් ටිකක්, ෂැම්පු ටිකක් ෙගනත් ෙදන්නම් 
නා ගන්න. ඔබතුමන්ලා ෙහොඳයි. ෙම් විධියට රෙට් ෙද්පළ 
විකුණන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා හම්බන්ෙතොට වරායට බැන්නා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට බැන්නා. චීනයට ගිහිල්ලා කථා 
කෙළේ ෙමොනවාද? මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැනයි. 
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැනයි.  

අවසානෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා කරපු ෙද්වල් ගැන ෙනොෙවයිද? අද තමුන්නාන්ෙසේලාට 
පාරක යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවුරු නිසාද? ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමාට අද දකුණට යන්න අධිෙව්ගී 
මාර්ග හැදුෙව් කාෙග් පාලන කා ලෙය්දීද? ෙම් මාස 16ක කාලය 
තුළ ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් අසාර්ථකභාවය ෙපන්වීමට 
ෙහොඳම පිළිතුර තමයි ගරු මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාෙග් 
අමාත ාංශය. බලන්න, විෙද්ශ ආ ෙයෝජන සියයට 40කින් අඩු 
ෙවලා.  

අන්න! ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාත් ෙම් ගරු සභාවට 
එනවා. එතුමාත් ෙහොඳ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයක්. ඔන්න, 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් අය. බර ඇදලා, ඇදලා අෙන් ඉතින් 
ඔබතුමා ඒ මුල්ෙල්. මම ෙම් මුල්ෙල්. ඔබතුමාට මුකුත් ලැබුෙණ් 
නැහැ. පසු ෙපළ මන්තීකම විතරයි. ඒ ගැන අපිට දුකයි. අපි 
ඔබතුමන්ලාට ෙවලාවට කියන්නම්. එතෙකොට ෙම් පැත්තට 
එන්න. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙම් ආණ්ඩුවට 
කියන්ෙන් ෙම් ගමන යන්න බැහැ කියලායි. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් යන 
වැඩ පිළිෙවළ කරන්න එපා. ෙම් යන විධියට ගිෙයොත්  
ඔබතුමන්ලා ෙලොකු අමාරුවක වැෙටනවා. තවත් අවුරුදු හතරකින් 
අපි ආණ්ඩුව ගත්ෙතොත් අපි ෙම් පවට කරගහන්න ෙවනවා. ඒ 
නිසා ෙම් රට හරි වැඩ පිළිෙවළකට ෙගනියන්න.  

මහ බැංකු අධිපතිවරයාෙග් වැඩ ගැන බලන්න. 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙහොරු, ෙහොරු කියලා ෙචෝදනා එල්ල 
කරනවා. දැන් බලන්න, මහ බැංකු අධිපතිවරයා සම්බන්ධෙයන් 
විගණකාධිපතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ෙගනාවා, 
රුපියල් බිලියන 1.6ක වංචාවක් ෙවලා කියලා. ගරු මහින්ද 
අමරවීර ඇමතිතුමා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
I will finish in two seconds.  

හැබැයි අද ෙවනකම් මහ බැංකු අධිපතිවරයාව ෙගනැල්ලා 
පශ්න කෙළේ නැහැ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නීතිය 
කාටත් සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට එක 
නීතියකුත්, ආණ්ඩුවට එක නීතියකුත් තිෙබන්න බැහැ. ෙම් රෙට් 
අධිකරණ ෙදකක් තිෙබන්න බැහැ. ෙම් රෙට් නීති ෙදකක් 
තිෙබන්න බැහැ. ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු ෙදකක් තිෙබන්න බැහැ. 
එක පාර්ලිෙම්න්තුවයි, එක නීතියයි, එක රටයි තිෙබන්න ඕනෑ. 
නමුත් ඔබතුමන්ලා ෙම් යන්ෙන් එකක් විධියට ෙනොෙවයි, ෙදකක් 
විධියටයි. ෙම්ක කරන්න එපා. වැරදි කරනවා නම්, කවුරු වුණත් 
වැරදිකාරෙයෝ. ඒක ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයාටත් එකයි. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරයාටත් එකයි. සාමාන  පුද්ගලයාටත් එකයි. නීතිය 
කාටත් සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ.  

මම හිතනවා, ගරු අගමැතිතුමයි, ගරු මලික් සමරවිකම 
ඇමතිතුමායි හිටියා නම් ෙගොඩාක් ෙහොඳයි කියලා. අද මම 
ෙමතැනදී ෙම් ෙදෙදනා ගැන කථා කළාට පසේසේ sure එකටම 
අගාමාත  කාර්යාලෙයන් FCID එකටයි, CID එකටයි call එකක් 
යනවා, "අරූව තවම අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැද්ද, ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්, ඉක්මනින්ම ඇතුළට දාන්න"  කියලා. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරපු හැම දවසකම CID එෙක් නිලධාරින් 
කියනවා, "අයිෙයෝ, සර් කථා කරන්න එපා. ඔබතුමා කථා කරපු 
ගමන් අපිට කියනවා ඔබතුමාව අත් අඩංගුවට ගන්න," කියලා.   

මම මීට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. අවසාන වශෙයන් 
ආණ්ඩුව ෙගනියන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස් කරලා ෙම් රට හරි 
මගට ෙගොනු කරගන්න ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න කියන 
ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  
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ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

ஏற் மதி, இறக்குமதிக் கட் ப்பாட் ச் சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங்குவிதிகள் ெதாடர்பில் ஒ சில வார்த்ைதகள் ேபச 
நிைனக்கின்ேறன். ேபார்த் க்ேகயாின் காலந்ெதாட்  
ஆங்கிேலயாின் காலம் வைரக்கும் இலங்ைகத் தி நாடான  
ஓர் ஏற் மதி நாடாகத்தான் விளங்கிய . இலங்ைக நாட் ேல 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட  ேதயிைல, இறப்பர், ேகாப்பி, 
ெகாக்ேகா, மற் ம் வாசைனத் திரவியங்கள் என்பன ம் 
ெதன்ைன உற்பத்திக ம் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்டைம நாங்கள் 
அைனவ ம் அறிந்த விடயமாக இ க்கின்ற . அன்  
ஆங்கிேலய ம் ேபார்த் க்ேகய ம் இலங்ைக நாட்ைடக் 
ைகப்பற்றியதன் ேநாக்கம் என்னெவன்றால், இப்ப யான 
உற்பத்திகளில் ஈ பட்  அவற்ைற ஏற் மதி ெசய்வேதயாகும். 
அவ் ற்பத்திப் ெபா ட்கைள உயர்தரத்தில் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய வளமிக்க மண் ள்ள ஒ  
நாடாக ம் அவற்ைற உலக நா க க்கு 
சந்ைதப்ப த்தக்கூ ய ஓர் இடமாக ம் இலங்ைக 
காணப்பட்ட . அதன் விைளவாகத்தான் ேபார்த் க்ேகய ம் 
ஆங்கிேலய ம் இங்கு வந்தார்கள்.  
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1948ஆம் ஆண்  இலங்ைகக்கு சுதந்திரம் 
கிைடக்கப்ெபற்ற . இலங்ைக நாட் ேல ேபார்த் க்ேகய ம் 
ஆங்கிேலய ம் எவ்வைகயான உற்பத்திப் ெபா ட்கைள 
அறி கப்ப த்தி ைவத்தார்கேளா, அேத உற்பத்திப் 
ெபா ட்கைள, அவர்க க்குப் பின்னர் வந்த 
ஆட்சியாளர்க ம் ஏற் மதிப் ெபா ட்களாகப் பயன்ப த்தித் 
ெதாடர்ந் ம் நாட் க்குத் ேதைவயான ெபா ளாதாரத்ைதத் 
ேத க்ெகாண்டார்கள். 1977ஆம் ஆண்  ஆட்சி ெசய்த 
ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் இலங்ைகத் 
தி நாட் ேல உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற வாசைனத் 
திரவியங்க ட்பட அைனத்  ஏற் மதிப் ெபா ட்கைள ம் 
உலகச் சந்ைதயிேல விைலமதிப் ள்ள இடத்தில் ைவக்க 
ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத்ேதா  ெசயற்பட்டார். அவ்வாேற, 
இலங்ைகயில் அதிகளவில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற 
இறப்பர் லம் இந்த நாட் ேல ேதால் ெபா ட்களின் 
உற்பத்திைய அதிகாிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் ஒ  பாாிய 
திட்டத்ைத அவர் உ வாக்கினார். ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் 
ஆட்சிக் காலத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர், 

வதிக க்குத் ெதாழில் வழங்கும் ேநாக்கத்ேதா ம் 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் ம் ேநாக்கத்ேதா ம் 
ெகாக்கல, பியகம ேபான்ற பகுதிகளில் சுதந்திர வர்த்தக 
வலயங்கள் ேபான்ற பாாிய திட்டங்கள் 

ன்ென க்கப்பட்டைம நாங்கள் அைனவ ம் அறிந்த 
விடயமாகும்.  

அதைனத் ெதாடர்ந்  இந்நாட் ன் ஜனாதிபதியாக இ ந்த 
ஆர். பிேரமதாஸ அவர்கள் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய 
ஈட் க்ெகாள்வதற்காக நாடளாவிய ாீதியில் 250க்கும் 
ேமற்பட்ட ஆைடத் ெதாழிற்சாைலகைள நி வினார். 
அதன் லம் அவர் இலங்ைகயில் ேவைலவாய்ப்பற்றி ந்த 
பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர், வதிக க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா த்தார். அவ்வா  
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ஆைடகளின் ஏற் மதியினால் 
இந்நாட் க்கு அதிகள  அந்நியச் ெசலாவணி கிைடத்த . 
அதன் லம் இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்தில் மாெப ம் 

ரட்சி ஏற்பட்ட டன் இந்த நா  சர்வேதச ாீதியில் 
ேபசப்படக்கூ ய அள க்கு ஓர் இடத்ைதப் பி த்தி ந்த .  

இன்  எங்க ைடய நாட்ைட சிங்கப் ர் ேபான்  
ஆக்கேவண் ெமன்  நாங்கள் அைனவ ம் வி ம் கின்ேறாம். 
ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இரண்  - ன்  
நாட்க க்கு ன்னர் அங்கு ெசன்றி ந்தார். ன்னாள் 
ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்க ைடய ஆட்சிக் 
காலத்திேல, "இலங்ைகேபான்  எங்க ைடய தி நாட்ைட 
மாற்றேவண் ம்" என்  சிங்கப் ர் மக்க ம் அந்த நாட்  
அரசியல்வாதிக ம் ஆைசேயா ம் ஆவேலா ம் 
ெசான்னார்கள். ஆனால், இன்  அதற்கு மாற்றமாக நாங்கள் 
மட் மல்ல,  உலக நா க ம் சிங்கப் ர் ேபான்  
தங்க ைடய நாட்ைட ஆக்கேவண் ெமன்ற உணர்ேவா  
இ க்கின்றன. எம  நாட் ன் நிைலைய எண்ணி நாங்கள் 
ெவட்கப்பட ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
எங்க ைடய பிரதமர் அவர்க ம் அந்நாட் க்குச் ெசன் , 
அங்கு நைட ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள ேவைலத்திட்டங்கைளப் 
பார்த் , அவற்ைற எம  நாட் ம் 
நைட ைறப்ப த் வதற்கான ஏற்பா கைள ேமற்ெகாண்  
வ கின்றார்.  

கடந்த காலத்தில் இ ந்த ஆட்சியாளர்கள் ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிைய ஈட் த்தரக்கூ ய ஆைடத் 
ெதாழிற்சாைலகைள ற் தாக டக்கிவிட்டார்கள். 
இதனால், அதன் லமான ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி 

எங்க ைடய நாட் க்குக் கிைடப்ப  தைடப்பட்ட . அதன் 
விைளவாகத்தான் இன்  இந்த நா  ெபா ளாதார ாீதியில் 
பாாிய ெந க்க க க்கு கம்ெகா க்க ேவண் யி க்கின்ற  
என்பைத அவர்கள் அறியாத ேபால் இன்  
கைதத் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். எங்க ைடய நாட் க்கு 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி கிைடக்கேவண் ம் என்றால், 
ஆ க்கு ஆள் இனவாதம், மதவாதம், குலேபதம் கைதக்காமல் 
இ க்கேவண் ம். அன்  சிங்கப் ர் மக்கள் இனவாதத்ைத ம் 
மதவாதத்ைத ம் குலேபதத்ைத ம் மறந்ததனால்தான், இன்  
உலகிேல ெபய ம் க ம் ெப கின்ற ஒ  நாடாக அ  
திகழ்கின்ற  என்பைத நாங்கள் அைனவ ம் 
உணரக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எங்க ைடய நாட் க்கு 
அண்ைமயி ள்ள நாடான பங்களாேதஷ்கூட, இன்  

ன்ேனறிக்ெகாண்  ெசல்கின்ற . காரணம், அங்கு 
இனவாதேமா, மதவாதேமா, குலேபதேமா, அணிப் 
பிாி கேளா இல்ைல. அேதேபான் , நாங்கள் வியட்நாைம ம் 
ெகாாியாைவ ம் எ த் ப் பார்க்கலாம்.  

இன்  ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்க ம் நாட் ன் அபிவி த்தியில் ஒ  பாாிய ரட்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்கு யற்சித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆனால், அதைனச் ெசய்யவிடாமல் எதிரணியினர் தைடகைள 
ஏற்ப த்திவ வைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
இந்த நாட் ேல பாாியெதா  ெபா ளாதாரப் ரட்சிைய 
ஏற்ப த் வதற்காகப் பாாிய திட்டங்கள் 
அ ல்ப த்தப்ப கின்றன. 1977ஆம் ஆண்  ெகளரவ 
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் இந்த நாட் ேல ஒ  மாெப ம் 

ரட்சிைய ஏற்ப த்தினார். அவர், இந்த நாட் க்கு 
ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிைய ஈட் த்தந்த தைலசிறந்த ஒ  
தைலவராக விளங்கினார். இன் ம்கூட அவ ைடய ெபயைர 
யா ம் மறக்க யாத அள க்கு அவர் சாதைன பைடத்தார் 
என்பைத நாங்கள் அைனவ ம் அறிேவாம். 
அேதேபான் தான், ன்னாள் ஜனாதிபதி அமரர் ஆர். 
பிேரமதாஸ அவர்க ம் இந்த நாட் க்கு ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிையக் ெகாண் வந்தார். ஆனால் இன்  அதற்கு 
மாறாக இந்த நாட் ேல உற்பத்திெயன்ப  
இல்லாெதாழிக்கப்பட்  ெவளிநா களி ந்  ெபா ட்கள் 
இறக்குமதி ெசய்யப்ப கின்றன.  

நான் ஒ  விவசாயக் கு ம்பத்தில், விவசாய மாவட்டத்தில் 
பிறந்தவன் என்பதால் எனக்கு விவசாயம் ெதாடர்பாக 
நன்றாகத் ெதாி ம். எங்க ைடய நாட் ேல ஒ  விவசாயப் 
பயிராக இ ந்த மிளகாயின் உற்பத்தி தன்னிைற  
ெபற்றி ந்த நிைலயிேல ன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் அைத 
இல்லாமல் ெசய்தார்கள். இன்  அதைன ெவளிநாட் ந்  
இறக்குமதி ெசய்கின்ற அள க்கு இந்த நா  அந்த 
உற்பத்தியில் பின்தங்கிவிட்ட . இன் ம் எம  நாட்ைட 
விவசாய நாெடன்  ெபயரளவில்தான் 
ேபசிக்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆனால், ெவளிநா களி ந்  
அந்த உற்பத்திப் ெபா ட்கைள இந்த நாட் க்குக் 
ெகாண் வ வதற்காகப் பலேகா  பாய் ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிைய நாங்கள் அந்த நா க க்குக் 
ெகா க்கின்ேறாம். இலங்ைக மத்திய வங்கியின் தர க்கைமய 
2016ஆம் ஆண்  ெபப்ரவாி மாதத்திேல 1,439.3 மில் யன் 
US Dollars இறக்குமதிக்காகச் ெசல  ெசய்யப்பட்டதாகப் 
பதியப்பட் ள்ள . அேத ஆண்  மார்ச் மாதத்திேல 
இறக்குமதிக்காக 1,560 மில் யன் US Dollars ெசல  
ெசய்யப்பட்டதாகப் பதிவாகி ள்ள . இ  இலங்ைகப் 
ெபா ளாதாரத்தில் பாாிய பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம் என்பதில் 
ஐயமில்ைல.   
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நாங்கள் எங்கள் நா  ஒ  விவசாய நாெடன்  ெசால் ச்  
சந்ேதாசப்பட் க்ெகாண் க்கின்ேறாம். ஆனால், இன்  
இந்த நாட் ேல எவ்வைகயான விவசாயப் ெபா ட்கைள ம் 
உற்பத்தி ெசய்வதற்குாிய ஊக்குவிப்  இல்ைல. 
அரசியல்வாதிகள் ஆட்சிையப் பி க்க ேவண் ெமன் தான் 
த மாறிக்ெகாண் க்கின்றார்கேள தவிர, இந்த நாட் ேல 
விவசாயத்ைத ன்ென க்க ஊக்கமளிக்கத்தக்கவா  
ெபா ளாதார நிைலைமைய அவர்கள் 
அைமத் க்ெகா க்கவில்ைல. ஜப்பான் ேபான்ற 

ன்ேனற்றகரமான நா கைளப் பார்த்தால், அங்ேக ேவ  
ெதாழில் ாிகின்றவர்கள்கூட விவசாயத்திற்கு க்கியத் வம் 
ெகா த்  அதைன ன்ேனற்றிவ வைதக் காண்கிேறாம். 
அதன் லம் அந்த நா  மட் மல்ல, அவர்க ம் 
ெபா ளாதாரத்திேல ன்ேனற்றம் காண்கின்றார்கள். ஆனால், 
விவசாய நாெடன்  ெசால் க்ெகாண் க்கின்ற இந்த 
நாட் ன் வா பர்கள் இன்  விவசாயத்தில் அ வள கூடப் 
பங்காளிகளாக இல்ைல. இதற்குக் காரணம் விவசாயிக க்குப் 
பிரேயாசனமளிக்கக்கூ யவாறான எந்த ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத ம் 
அவர்க க்கு வழங்காத தான். அதனால், நாங்கள் ெவ மேன 
ேபசிக்ெகாண் ப்பதனால் இந்த நாட்ைட ஒ ேபா ம் 

ன்ேனற்ற யா .   

அண்ைமயிேல நான் க்கி நாட் க்குச் ெசன்றி ந்ேதன். 
அந்த நாட் ேல ஒ  மாெப ம் ரட்சிைய அந்த நாட் த் 
தைலவர் ஏற்ப த்தி ள்ளார். க்கி நாட் ேல ன்பி ந்த 
ஆட்சியாளர்களினால் பாாிய ழ்ச்சி கண்ட அதன் 
ெபா ளாதாரம், கடந்த 10 வ டங்க க்குள் உலகத்திேல 
16வ  இடத்திற்கு ன்ேனறிய நிைலயில் இ க்கின்ற .  நான் 
அங்கு Hydromet என்ற ஒ  கம்பனிக்குச் ெசன்றி ந்ேதன்.  
அந்தக் கம்பனி இன்  உலகத்தி ள்ள 50 கம்பனிகளிேல 
36வ  இடத்தி க்கின்ற . அந்த நாட் ன் 
ஆட்சியாளர்க ம் மக்க ம் இைத ன்ேனற்ற 
ேவண் ெமன்  வி ம் வதனால் அந்தக் கம்பனிக்குப் பல 
ச ைககள் வழங்கப்பட்  வ வைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  அந்த வைகயில் 
அவர்க ைடய target என்னெவன்றால், 2024ஆம் ஆண் ேல 
Hydromet என்ற கம்பனியான  உலகத்தி ள்ள 10 மாெப ம் 
கம்பனிகளில் ஒன்றாக வரேவண் ம் என்ப தான். அதற்காக 
அவர்கள் 10 இலட்சம் ச ர அ  பரப்பிேல பாாிய ஒ  
factoryஐ அைமப்பதற்கான திட்டங்கைளச் 
ெசய் ெகாண் ப்பைத என் கண்ணால் பார்த் வந்ேதன்.  

இன்  எங்க ைடய நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் அவர்க ம் அவ்வைகயான 
ஊக்குவிப் க்கைள அளிக்கும்ேபா , இவர்கள் இடத்ைத 
விற்கப்ேபாகின்றார்கள் என் ம்  ெவளிநாட்டவர்க க்கு 
அைனத்  ஏற்பா கைள ம் ெசய் ெகா க்கின்றார்கள் 
என் ம் எங்கள் மக்க க்குச் ெசய்வதில்ைலெயன் ம் 
எதிரணியினர் ெசால்கின்றார்கள். ெவளி லகத்தி ள்ளவர்கள் 
இங்கு தலீ கைளச் ெசய்ய ன்வ கின்றேபா  இந்த 
நாட் க்குப் ெபா ளாதார ம் பிரகாச ம் வ ம். நாங்கள் 
சிங்கப் ைர எ த் க்ெகாண்டால், அந்த நாட் ள்ளவர்கள் 
மட் ம் அங்ேக தலீ கைளச் ெசய்யவில்ைல. ஆனால், இந்த 
நாட் ல் வாழ்கின்றவர்கள் மட் ம்தான் வியாபாரத்தில் 
ஈ படேவண் ம்; இந்த நாட் ள்ளவர்கள் லம்தான் இந்த 
நாட் ன் உற்பத்திையப் ெப க்கி நாட்ைட ன்ேனாக்கிக் 
ெகாண் ெசல்ல ம் என்  எதிரணியினர் 
கணிப்பி கின்றார்கள். அவர்கள் அந்த நிைலப்பாட் ந்  
விலகி உலகமயமாக்கப்பட்ட ெபா ளாதாரத்ைதக் 

கைடப்பி க்கத் தங்கைள மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண் ம். 
பாைதகைள அைமப்பதனால் மட் ம் இந்த நாட் ல் 
அபிவி த்திகைளச் ெசய்ய யா . இந்த நாட் ேல 
ெபா ளாதார ம மலர்ச்சிைய ஏற்ப த்த ேவண் ம் 
என்பதற்காகத்தான் இன்  எங்க ைடய நாட் ன் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் பாாிய ெசயற்றிட்டங்கைள ேமற்ெகாண்  
வ கின்றார். இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியில் பாாிய ஒ  

ரட்சிைய ஏற்ப த் ம் வைகயில் இன்  பல திட்டங்கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்குத் தன்ைனத் தயார்ப்ப த்திக் 
ெகாண் க்கின்றார். ஆகேவ, இன் ம் ஐந்  வ ட 
காலத் க்குள் இந்த நாட் ன் அபிவி த்தியில் பாாிய ரட்சி 
ஏற்ப ம் என்பதில் எந்தச் சந்ேதக மில்ைல என்பைத 
எதிரணியின க்கு நாங்கள் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறாம்.   

இன்  உலகிேல எங்கு ெசன்றா ம் அங்குள்ள பலர் இந்த 
'යහ පාලන' அரசாங்கத் க்கு உதவி ெசய்ய 

ன்வ கின்றார்கள். ஆனால், கடந்த சில வ டங்க க்கு 
ன்னர் இங்கு வந்  தலீ கைளச் ெசய்வதற்கு 

ெவளிநாட்டவர்கள் தயங்கினார்கள். இன்  உலகின் மிக 
க்கிய நி வனமான Ford Company ம் இந்த நாட் ல் 

தன் ைடய உற்பத்திகைள ேமற்ெகாள்ள ஆரம்பித் ள்ள . 
இதன் லம் இன்  இந்த நாட் க்கு ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணி அள்ளப்பட்  வ ெமன்பைத நாங்கள் 
அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . எம  நாட் ன் 

ைற கங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ம் விமான 
நிைலயங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்காக ம் பல ேகா  

பாய் இன்  இந்த அரசாங்கத்தினால் ஒ க்கப்பட் ள்ள . 
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் இன்  காைலயில் 
ேபசியெபா  ைற க அபிவி த்திக்காக ம் விமான 
நிைலய அபிவி த்திக்காக ம் ஜப்பான் நி வனங்கள் இங்கு 
வ ைக தர ள்ளைம பற்றிக் குறிப்பிட்டார். ன்னாள் 
ஜனாதிபதிகளான ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன, ஆர். பிேரமதாச 
ஆகிேயாாின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த நாட் ேல எந்த 
அள க்கு ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி இ ந்தேதா, அந்தள க்கு 
இந்த 5 வ ட காலத்திற்குள்ேள ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி 
ஈட் க்ெகாள்ளப்ப ெமன்  நான் நிைனக்கிேறன். 
அேதமாதிாியான உன்னதமான நிைலையத் தற்ேபாைதய இ  
தைலவர்க ம் உ வாக்குவார்கள் என்பதில் எந்தவித 
சந்ேதக மில்ைல; ெபா ைமயாக இ ங்கள்! இன் ம் 
கு கிய காலத்திற்குள் அதற்குாிய பிரதிபலைன நீங்கள் 
கண் ெகாள் ர்கள்! அதனால் யா ம் குழப்பமைடய 
ேவண் ய ேதைவயில்ைல.  

Ford Company மட் மல்ல, உலகத்தி ள்ள மாெப ம் 
கம்பனிகள் இந்த நாட் க்கு வந்  தலீ கைளச் 
ெசய்யேவண் ம். எங்கள் நாட் ன் ன்ேனற்றத்ைத 
நா க்குநாள் விளங்கிக்ெகாள்ளக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
காரணம், லம்ெபயர்ந்  ெவளிநா களி ள்ளவர்கள் இங்கு 
வந்  அவர்க ைடய ெதாழிைல ஆரம்பிக்கும் வைகயில் 
அந்தந்த நாட் ன் பிரதமர்கேளா ம் ஜனாதிபதிகேளா ம் பல 
ஒப்பந்தங்கள் ெசய்யப்பட்  வ கின்றன. எங்கள் நாட் ன் 
பிரதமர் அவர்க ம் ஜனாதிபதி அவர்க ம் பல உலக 
நா க க்கும் ேண ெபா ேபாக்குக்காகச் ெசல்லவில்ைல. 
இந்த நாட் ல் அபிவி த்திைய ஏற்ப த்த ேவண் ம்; இங்கு 
வாழ்கின்ற மக்க க்கு ஒ  நல்ல வாழ்க்ைக நிைலைய 
ஏற்ப த்த ேவண் ம்;  ச க ெபா ளாதார நிைலைய உயர்த்த 
ேவண் ெமன்ற ேநாக்கில்தான் உலக நா களின் 
தைலவர்கேளா  இணக்கப்பாட் க்கு வ கிறார்கள். அந்த 
வைகயில்தான் இப்ப யான ஒ  மாற்றம் ஏற்ப கின்ற . 
கூ ய விைரவில் இதற்குாிய பலைன நாங்கள் 
கண் ெகாள் ேவாம் என்பதில் எந்தவித சந்ேதக மில்ைல.  
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இந்த நாட் ேல இன்  விவசாயத்திற்கு க்கிய இடம் 
ெகா க்கப்பட் க்கின்ற . கமத்ெதாழில் அைமச்சர் ெகளரவ 

மிந்த திசாநாயக்க அவர்கள் வைகயான ெநல் 
இனங்கைள எம  நாட் க்கு அறி கப்ப த்தி ெவளிநாட் ச் 
ெசலாவணிைய ஊக்குவிக்கக்கூ ய வைகயில் பல 
திட்டங்கைளச் ெசய் வ கின்றார். ேம ம், 
ெவளிநாட் ந்  உரத்ைத இறக்குமதி ெசய்வைத 
நி த் வதற்கான  ஏற்பா கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. 
இதற்குப் பதிலாக எம  நாட் ல் உர உற்பத்திைய 
அதிகாிப்பதற்கான பாாியெதா  திட்டத்ைத 
நைட ைறப்ப த்த ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் 
அவர்க ம் கமத்ெதாழில் அைமச்சர் அவர்க ம் 
திட்டமிட் வ வைத நாங்கள் உணரக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இவ்வைகயான திட்டங்கள் அைனத்ைத ம் 
ெசய்வ  இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனற்ற 
ேவண் ம் என்பதற்காகேவயாகும்.  

இன்  harbour லமாக ம் எங்க ைடய நாட் ன் 
வ மானம் அதிகாித் க்ெகாண் க்கின்ற . இன்  
காைலயில் நைடெபற்ற கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 
அறிக்ைகயின்ப , ெவளிநாட்  வ வாயான  பல 
வ டங்க க்கு ன்னர் இ ந்தைதவிட இவ்வ டம் 
அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . இந்த நாட் ன் යහ පාලන 
அரசாங்கத்தின்மீ ள்ள நம்பிக்ைக காரணமாக 
ெவளிநா களி ள்ள நி வனங்கள் எங்கள் நாட் க்கு வந்  
எங்கள்  harbourஇல் அவர்க ைடய ெபா ட்கைள  
இலகுவான ைறயில் ெபற் க்ெகாள்கின்றன. அதற்கான 
வசதிவாய்ப் கைள இந்த அரசாங்கம் ெசய் ள்ள . 
இப்ப யான ஓர் ஏற்பாட் ன் லம் இந்த நா  உலகப் 
ெபா ளாதார மயமாக்கப்பட் க்கின்ற  என்பைத ம் 
ெதளிவாகச் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

எங்க ைடய நாட் ன் ெபா ளாதாரம் அன்  எப்ப  ஓர் 
உன்னதமான அள க்கு உயர்ந்தி ந்தேதா, அேத நிைலைய 
எங்க ைடய ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் 
அைமச்சர்க ம் மீண் ம் ெகாண் வர யற்சி ெசய்வார்கள் 
என்பதில் யா ம் ஐயம் ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைலெயன்   
ெகளரவ உ ப்பினர்க க்கு மட் மல்ல, நாட்   மக்க க்கும் 
கூறி, விைடெப கின்ேறன். வணக்கம்.  
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ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, த ல் 

இன்ைறய தினம் விவாதிக்கப்ப கின்ற தைலப் க்கு அப்பால் 
நான் சில விடயங்கைளப் ேபச வி ம் கின்ேறன். மிக 

க்கியமாக ெசன்றவாரம் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தில் 
நைடெபற்ற மாணவர்க க்கிைடயிலான சி ேமாதல் என்ப  
கவைலக்குாிய ; அ  ரதிஷ்டவசமான . இதற்குப் 
பின்னணியிேல பல காரணங்கள் இ ப்பைத ம் இதற்குப் 
பின்னால் இ க்கின்ற வரலாற்  ாீதியான 
நடவ க்ைககைள ம் நாங்கள் இந்த இடத்திேல 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற்காக நான் என் ைடய 
க த் க்கைள இந்த உயர்ந்த சைபயி டாகப் 
பகிர்ந் ெகாள்கின்ேறன்.  

இலங்ைகயிேல ஒ  காலத்தில் ேசர் ெபான். இராமநான் 
அவர்கள்  இந்  - ெபளத்த பாடசாைலகைள ஆரம்பிப்பதற்கு 

யற்சிகைள ேமற்ெகாண் ந்தார். அவ்வாறான 

யற்சியி டாக இனங்களிைடயில் ஒற் ைமத் தன்ைமைய 
உ வாக்க ைனந்தவர் ேசர் ெபான். இராமநாதன் அவர்கள். 
அதற்காக ஒ  நிதியத்ைதக்கூட தன் ைடய ெசாந்தப் 
பணத்திேல ஆரம்பித்தார். சாதாரண கு ம்பெமான்  
கிட்டத்தட்ட ஒ  வாரம் அைரப் பணத்தில் சீவிக்கக்கூ ய 
அந்தக் காலத்தில், ேசர் ெபான். இராமநாதன் அவர்கள் 15,000 

பாய் பணத்ைத தலீ  ெசய்  ஒ  நிதியத்ைத உ வாக்கி, 
அத டாகக் கல்வி வளர்ச்சிக்காக தன  யற்சிகைள 
ேமற்ெகாண்டார். ஆனால், அவர் அதிேல ேதால்விகண்டதன் 
அ ப்பைடயில், யாழ்ப்பாணத்திேல பரேமஸ்வராக் 
கல் ாிைய ம் - இன்ைறய யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகம் - 
மற் ம் இராமநாதன் கல் ாிைய ம் உ வாக்கேவண் ய ஒ  
நிைலைம ஏற்பட்ட .  

நாங்கள் கண் ய நடனம் ெதாடர்பாகப் பல்ேவ பட்ட 
க த் க்கைளச் ெசால் க்ெகாள்கின்ேறாம். 1970ஆம் 
ஆண் க்கு ன்னர் சு மைல அம்மன் ேகாவில், மற் ம் 
அளெவட் யி ள்ள ேகாவில் ேபான்றவற்றில் தி விழாக்கள் 
இடம்ெப ம்ேபா  ெதன்னிலங்ைகயி ந்  யாைனகள் 
ெகாண் வரப்பட்டன. அவ்வா  ெகாண் வரப்பட்ட 
யாைனகளில் சுவாமிகள் ஊர்வலம் வ தல் - அந்த 
யாைனக க்கூடாக தி விழாக்கைளக் ெகாண்டா கின்ற 
சிறப்  - 1970ஆம் ஆண்  காலப்பகுதியில் அந்த மக்களிடம் 
காணப்பட்ட . இவ்வா  ெகாண் வரப்ப கின்ற 
யாைனகைள யாழ்ப்பாணக் குளங்களில் குளிப்பாட் ம்ேபா  
நான்கு வய  தல் நாற்ப  வய  வைரயான குழந்ைதக ம் 
இைளஞர்க ம் அந்த யாைனக க்கு க ம் கைள ம் 
வாைழக்குைலகைள ம் ெகா த் , அவற்ைறத் தடவி, 
அவற் டன் நின்  விைளயா ய அந்த நாட்கைள 
இப்ெபா ம் யாழ்ப்பாணத்தில் இ க்கின்ற மக்கள் மிக 

க்கியமான விடயங்களாகப் பகிர்ந் ெகாள்கின்றார்கள். 
யாைனகள் ெகாண் வரப்பட்ட இந்தக் காலத்தில்தான் 
கண் ய நடன ம் இந்  ஆலயங்களின் தி விழாக்களிேல 
இடம்ெபற்றைத நாங்கள் மறக்க யா .  

ஆனால், 1974இல் தமிழர் கலாசார மரபின்ப  நைடெபற்ற 
தமிழாராய்ச்சி மாநாட் ேல ஒன்ப  ேபர் ெகால்லப்பட்டதன் 
பிற்பா தான், ெதன்பகுதி கைல வ வங்கைள அதிகார 
ஆக்கிரமிப்பின் சின்னங்களாகத் தமிழர்கள் பார்க்கத் 
ெதாடங்கினார்கள். தமிழாராய்ச்சி மாநாட் ல் ஏற்பட்ட 
அசம்பாவிதங்க ம் அங்கு ஒன்ப  ேபர் ெகால்லப்பட்ட ம் 
தமிழர்க ைடய மனங்களிேல ஆறா வ க்கைள 
ஏற்ப த்தியி ந்தன. அதைனத் ெதாடர்ந் தான் அங்கு 
வ கின்ற ஒவ்ெவா  கைல வ வங்கைள ம் அத டாக 
இடம்ெப கின்ற விடயங்கைள ம் தமிழர்கள் - தமிழ் 
இைளஞர்கள் - வித்தியாசமான சிந்தைனயிேல 
பார்க்கேவண் ய ேதைவ ஏற்பட்ட . 

நாங்கள் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்ைத ஒ  தனியான 
பிரேதசம் சார்ந்த பல்கைலக்கழகமாகப் பார்க்கவில்ைல. 
இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற பிரதான பல்கைலக்கழகங்களில் 

தன் தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகம், 
அதேனா  அ த்த த்ததாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட  யாழ்ப்பாணப் 
பல்கைலக்கழகம் என்பன இன்  உலகத்திேல 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிரபல்யமான பல்கைலக்கழகங்கள். 
இதைன யாழ்ப்பாணம் என்ற ஒ  வைரயைறக்குள் தமிழர்கள் 
பார்க்கவில்ைல. ஆனால், ஒ  பல்கைலக்கழகம் 
அைமந்தி க்கும் இடம், அ  உ வாக்கப்பட்ட வரலா , ஒ  
பிரேதசத்தின் இன, கலாசார, வி மிய அைடயாளங்கைளப் 
பிரதிப ப்பதாக அைமந்தி க்கும். இதைன நாங்கள் யா ம் 
நிராகாிக்க யா . பரேமஸ்வரா கல் ாிேய  யாழ்ப்பாணப் 
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பல்கைலக்கழகமாக மாற்றப்பட்ட  என்பைத நாங்கள் இந்த 
இடத்திேல நிராகாிக்க யா . ஆகேவ, ஒ  
பல்கைலக்கழகம் என்ப  அத ைடய பிராந்தியம் சார்ந்த, 
பிரேதசம் சார்ந்த அங்குள்ள மக்களின் எண்ணங்கைள ம் 
கைல வ வங்கைள ம் கலாசார வி மியங்கைள ம் 
ெவளிப்ப த் கின்ற ஓர் இடமாக  அைமந்தி க்கின்ற .  

1905ஆம் ஆண் ல் தன் தல் நீராவியின் லம் 
இயங்குகின்ற ைகயிரதம் யாழ்ப்பாணத் க்குக்கும் 
ெகா ம் க்கும் இைடயில் ேசைவயில் 
ஈ ப த்தப்பட்டெபா தான் யாழ்ப்பாண உண ப் 
பழக்கவழக்கத் க்கு சிங்கள மக்கைள உள்வாங்கிய வரலா  
இடம்ெபற்ற . இங்ேக நாங்கள் ஏற் மதி, இறக்குமதி பற்றிப் 
ேபசுகின்ேறாம். அக்காலத்தில் றக்ேகாட்ைடயில் நைடெபற்ற 

தன், ெவள்ளிச் சந்ைதகளில் இந்த நீராவி இயந்திரப் 
ைகயிரதத்தின் லம் யாழ்ப்பாணத்தி ந்  மிளகாையக் 

ெகாண் வந்  தமிழர்கள் விற்பைன ெசய்தார்கள். அன்  
மிளைக மட் ேம உணவாகக் ெகாண் ந்த சிங்கள மக்கள், 
மிளகாைய உண க்குப் பயன்ப த்த ம் 
பழகிக்ெகாண்டார்கள். இ  காலத்தின் மிக க்கியமான ஒ  
மாற்றம். இங்கு ேதயிைல, ெதன்ைன, இறப்பர் ேபான்ற 
உற்பத்திகள் இ க்கின்றெபா , யாழ்ப்பாணத்திேல 
உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்கள் - கமத்ெதாழில் 
உற்பத்திகள் நீராவிப் ைகயிரதம் லம் இந்த மண் க்குக் 
ெகாண் வரப்பட்டன. இதன் லம் மக்கள் சந்ைதப் பழக்க 
வழக்கத் க்குக் ெகாண் வரப்பட்டார்கள். இவ்வாெறல்லாம் 
நைடெபற்ற இந்த மண்ணில்தான் இன்  இந்தக் கசப்பான 
விடயங்கள் அரங்ேக கின்றன. இதைன மிக க்கியமாக 
நாங்கள் கவனத்தில் எ க்க ேவண் ம். 

கண் ய நடனத்தில் ெப ம்பா ம் தமிழர்க ைடய 
கலாசாரத்தின் பங்களிப்  இ க்கின்ற . அதில் 
இடம்ெப கின்ற 'பைற' என்ப  தமிழர்க ைடய அ ப்பைடக் 
கலாசார மரபி ந்  வந்த ஒ  தாள வாத்தியமாகும். அ  
தமிழர்க க்கு உாித்தான . "எப்ெபா ம் சிங்கள கைல, 
இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு தமிழர்களின் பங்களிப்  மிகப் ெபாிதாக 
இ ந் ள்ள " என்  இன்  சிங்கள மக்கள் மத்தியில் மிகப் 
பிரபல்யம்வாய்ந்த ேபராசிாியர் சரத் சந்திர அவர்கள் 
கூறியி க்கிறார். இதைன இந்தச் சைபயி ள்ள யா ம் 
ம க்கமாட்டார்கள் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். 
ஏெனன்றால் இந்தக் கைலைய வளர்ப்பதி ம் 'ெமளனம்' 
என்கின்ற ெமாழியின் ஊடாக இந்த நாட் ேல ஒ  
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ வதி ம் ேபராசிாியர் சரத் சந்திர 
அவர்கள் மிக க்கியமானவராக இ ந் ள்ளார். 
அேதேபாலத்தான் கலாேஜாதி ஆனந்தகுமாரசுவாமி 
அவர்க ம் ெசயற்பட் க்கின்றார். அதாவ , ஒ  தமிழரான 
கலாேஜாதி ஆனந்தகுமாரசுவாமி அவர்கள் சிங்களக் கைல 
வ வங்கைள வளர்ப்பதி ம் சிங்களக் கைல வ வங்க க்கு 
ஓர் அத்திவாரத்ைதக் ெகா ப்பதி ம் மிக க்கியமான 
பங்களிப்ைபச் ெசய்தி க்கின்றார். ஆகேவ, மிக க்கியமாக 
கைலகள் ஊடாக ம் இன, ெமாழி அ ப்பைடயி ம் 
ஒற் ைமைய வளர்ப்பதிேல தமிழர்க ம் மிகக் கூ யள  
பங்களிப்ைபச் ெசய்தி க்கின்றார்கள்.   

ஊவா - ெவல்லஸ்ஸ, சப்ரக வ மற் ம் கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகங்களி ம் இவ்வாறான பல சம்பவங்கள் 
இடம்ெபற்றி க்கின்றன. ஆனால் அைவ க த்திேல 
எ க்கப்படவில்ைல. யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த 
சம்பவத்தின்ெபா  அங்கு ஆ நர் ேநர யாகச் ெசன்  

நிைலைமகைளப் பார்ைவயிட் க்கின்றார். ஆனால் 
அவ ைடய க த் க்கள் தமிழ் மாணவர்கைளச் 
சா வ ேபால் அைமந்தி ப்ப தான் ேவதைனக்குாிய . 
அவர் தமிழ்ெமாழி ெதாிந்த ஓர் ஆ நர்; ஒற் ைமக்காகப் ேபச 
ேவண் ய ஒ வர். அவர் ஆ நராக வந்தெபா  அவர் தமிழ் 
ேபசுவார் என்  ெசான்னார்கள். ஆனால், அவேர இவ்வா  
ேபசியி ப்ப  தமிழ் மக்களின் மனங்களிேல ஏமாற்றங்கைளக் 
ெகாண் வ கின்ற விடயமாக  இ க்கின்ற . ஆகேவ, 
நாங்கள் இதைன மிக க்கியமாகக் க த்தில் எ க்க 
ேவண் ம்.  

ெகா ம்பில் தமிழ்ச் சங்கம் அைமந்தி க்கின்ற திைய 
"தமிழ்ச் சங்க தி" என்  ெபயாி வதற்குச் சம்பந்தப் 
பட்டவர்கள் ம ப் த் ெதாிவித் விட்டார்கள். அந்தப் 
ெபயாிட க்கு எதிராக சம்பந்தப்பட்டவர்கள் க ைமயாகப் 
ேபாரா னார்கள். ஆனால், இப்ெபா ம் அ  'சங்க தி' 
என் தான் ெபயாிடப்பட் க்கின்ற . அைதவிட நீங்கள் 
கிளிெநாச்சியில் ஒன்ைறப் பார்க்கலாம். அதாவ , அங்ேக ஓர் 
இரா வச் சின்னம் - monument இ க்கின்ற . அேதேபான்ற 
இரா வச் சின்னங்கள் ஆைனயிறவி ம்  

ள்ளிவாய்க்கா ம் இ க்கின்றன. இைவ எல்லாம் 
அங்கி க்கின்ற இைளஞர், வதிகள், குழந்ைதகள், 
பாடசாைலப் பிள்ைளகளின் மனங்களில் எப்ெபா ம் 
உணர்  மாற்றங்கைளக் ெகா த்தவண்ணம் இ க்கின்றன; 
எதிர் மனப்பாங்குகைள உ வாக்கிக்ெகாண் க்கின்றன. 
இவற்ைற எல்லாம் அங்கி க்கின்ற தமிழ் சி வர்கள், 
இைளஞர்கள் மற் ம் குழந்ைதகள் ஓர் ஆக்கிரமிப்பின் 
அைடயாளங்களாகப் பார்க்கின்றார்கள்.  

ேநற்ைறய தினம் யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக்கழகத்தின் 
மாணவர் ஒன்றியத் தைலவர் சசிதரன் ெபா ஸாரால் 
விசாரைணக்கு உட்ப த்தப்பட்ட பின்னர் நீதிமன்றத்தினால் 
வி தைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார். ஆனால் ஒ  
பல்கைலக்கழகத்தி ைடய அைனத் ப் பீடங்களின் மாணவர் 
ஒன்றியத்தின் தைலவராக இ ப்பவர் ஒ கால ம் 
இவ்வாறான தாக்குதல் நடவ க்ைககளில் ஈ படமாட்டார். 
அவர் சமாதானம் ேபசுவதி ம் பிரச்சிைனகைளச் 
சமாளிப்பதி ேம கூ ய பங்ைக வகிப்பார். இ  
யதார்த்தமான . அப்ப யி க்க அவர்மீ  ஒ  குற்றம் 
சுமத்தப்பட் ப்ப ம் தமிழ் மாணவர்கள் ைக  ெசய்யப்பட 
ேவண் ம் என்  வித்தியாசமாக, ேவகமாகச் ெசால்ல 
நிைனப்ப ம்  நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்தா . நல் ணக்கம் 
யா க்குத் ேதைவ? இந்த நாட் ல் யார் நல் ணக்கத்ைத 
வி ம் கின்றார்கள்? இந்த மண்ணில் யார் 
பாதிக்கப்பட்டார்கேளா, யார் அநியாயங்கைளக் கூ தலாகச் 
சந்தித்தார்கேளா, சூழ ேல யார் 
தாக்கப்பட் க்கின்றார்கேளா அவர்க க்ேக 
நல் ணக்கத்ைதக் காட்ட ேவண் ம். அந்தப் பாதிப்ைபக் 
ெகா த்தவர்கேள அவர்க க்கு நல் ணக்கத்ைதக் காட்ட 
ேவண் யவர்களாவர். ஆனால், இன்  நல் ணக்கம்கூட 
ேகள்விக்கு உட்ப த்தப்பட் க்கின்ற . இந்த 
விடயங்கைளேய நான் இந்தச் சைபயி டாக 

ன்ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.  

ஆகேவ, இந்தப் பல்கைலக்கழகத்தின் விடயங்கைள 
நாங்கள் க த்திேல எ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனன்றால், 
இ  சாதாரண விடயமல்ல. ஆனால், இப்ப யான சம்பவங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் அந்த மண்ணிேல நடந் விடக்கூடா . அதி ம் 
யாழ்ப்பாண மண்ணிேல நடந்த  ரதிஷ்டவசமான . 
ஆனால், தமிழ் இைளஞர்கேளா சிங்கள மாணவர்கேளா தமிழ் 
மாணவர்கேளா இதைன ஒ  ெபாிய விடயமாக எ த் க் 
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ெகாள்ளவில்ைல. அவர்க க்குள்ேள ாித ல் ஏற்பட்ட ஓர் 
இைடெவளியாகேவ இதைனக் க கின்றார்கள். 
அேதேநரத்தில் ஒ வர்மீ  வ க் கட்டாயமாகக் கைல 
வ வங்கள் திணிப்ப  என்ப  நி த்தப்பட ேவண் ம். அங்கு 
மிக க்கியமாக இரா வப் லனாய்வாளர்கள், ெபா ஸார் 
மற் ம் சம்பந்தப்பட்ட பலர் சிவில் உைடயிேல பிரசன்னமாக 
இ ந்தைமையப் பற்றி மாணவர்க ம் மற் ம் ெபா மக்க ம் 
ெதாிவிக்கின்றார்கள். எனேவ இந்த விடயங்கைள ம் 
க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். மிக க்கியமாக இந்த 
விடயங்க க்குப் பின்னணியில் பல்ேவ பட்ட ேநாக்கங்கள் 
இ ந்தி க்கும் என்பைத ம் நாங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  கூறி, என் ைடய உைரைய 
நிைற ெசய்கின்ேறன். மிக்க நன்றி.     
   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඊළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. 
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ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත 
යටෙත් අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් 
අදහස් දැක්වීමට ලැබුණු ෙම් අවස්ථාව මා ඉතා සතුටින් භාර 
ගන්නවා. 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත 
යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් 2016.02.11වන දිනැති අංක 
1953/27 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කර තිෙබනවා, ජල 
නල සම්බන්ධ උපකරණ පිළිබඳව. 1953/28 දරන අතිවිෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කර තිෙබනවා, රට තුළට අපදව  එක්රැස්වීම 
වළක්වා ගැනීම සඳහා, පාවිච්චි කරපු වාහන, වාහන අමතර 
ෙකොටස්, පාවිච්චි කරපු පරිගණක, ගෘහ උපකරණ ආදිය 
ආනයනය කිරීම පාලනය කිරීම -සීමා කිරීම- පිළිබඳව.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 
  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri 

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  ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி  
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES  left the Chair, and  THE HON. J.M. ANANDA 
KUMARASIRI took the Chair. 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
1970/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් 8702 වර්ගීකරණ 

සංෙක්තාංකය යටෙත් කුඩා බස් රථ, කුඩා වෑන් රථ ආනයන කාල 
පරිච්ෙඡ්දය පළමු ලියා පදිංචි කිරීෙම් දිනෙය් සිට වසර පෙහේ සිට 
වසර දහය දක්වාත්, සංෙක්ත අංක 8703 යටෙත් කාර් සහ කුඩා 
වාහන ආනයන කාල පරිච්ෙඡ්දය ලියා පදිංචි දිනෙය් සිට වසර 
ෙදෙක් සිට වසර තුන දක්වාත්, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ කාර්යය සඳහා 
වන වාහන -ෙලොරි, ෙදොඹකර,  ෙකොන්කීට් මිශ කිරීෙම් ෙලොරි- 
ආනයන කාල පරිච්ෙඡ්දය වසර හෙත් සිට වසර දහය දක්වාත් 
දීර්ඝ කිරීෙම් සහ යතුරු පැදි හා තරගකරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව 
පිණිස හිස් ආවරණ ආනයන බලපත පාලනයට යටත් කිරීෙම් 
නිෙයෝග තුනක් කියාත්මක වීමට නියමිතයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ලාභ ඉපයීෙම් අරමුණින් විෙශේෂ වූ 
පුද්ගලයන් සඳහා ඕනෑම ෙදයක් රට තුළට ආනයනය කිරීෙම් 
අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ තුළින් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආනයන 
භාණ්ඩවලට අමතරව මත් කුඩු සහ එතෙනෝල් ආනයනය කිරීම 
සිද්ධ වුණා. පාවිච්චි කළ වාහනවල  වාෙග්ම ගෘහ උපකරණ කාල 
සීමාවකින් ෙතොරව ආනයනය කිරීම රෙට් විවිධ අංශවල 
නිෂ්පාදනවලට තදින්ම බලපෑවා. විෙශේෂෙයන්ම වඩු කාර්මිකයා, 
යකඩ කාර්මිකයා, වාහන අමතර ෙකොටස් නිෂ්පාදකයා 
නිෂ්පාදනය කරන සියලුම ෙද්වල්වලට ෙම් නිෙයෝගය බලපෑවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම තාවකාලික ලාභය මත සහ ආර්ථික ෙහේතු මත 
ජනතාව ෙම් වාෙග් බාල උපකරණ මිලදී ගැනීමට පුරුදු වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙවොට් 110 විදුලි උපකරණ විෙද්ශ රටවලින් 
ලංකාවට ෙගන්වා, ඒවා ෙවොට් 220 දක්වා පතිනිර්මාණය කරලා 
විකිණීම සිද්ධ වුණා. එවැනි භාණ්ඩ ටික කාලයකින් පාවිච්චි කළ 
ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ජනතාව ඒ භාණ්ඩ මිලදී 
ගැනීම අත්හැර දැමීමට පුරුදු වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ භාණ්ඩවල මිල 
අඩුවීම නිසා ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන ෙහොඳ 
භාණ්ඩවලට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තරගකාරිත්වයට මුහුණ ෙදන්න 
හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම විදුලි භාණ්ඩ, 
ගෘහ උපකරණ, ෙද්ශීය වාහනවල අමතර ෙකොටස් නිෂ්පාදනය 
සම්බන්ධෙයන් ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ වාෙග්ම 
වාහනවල අමතර ෙකොටස් ෙගන්වීෙම් මුවාෙවන් තීරු බදු වංචා 
කරලා, වාහනවල ෙකොටස් ෙගන්වා වාහන එකලස් කිරීෙම් 
ව ාපාරයක් කියාත්මක වන්නත් පටන් ගත්තා. එවැනි කූට 
ව ාපාර හරහා එකලස් කරන වාහන ලියා පදිංචි කිරීෙම් 
කමෙව්දයකුත් පටන්ගත්තා. ඒවාට  ෙමෝටර් රථ පවාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් යම් පුද්ගලයන්ෙග් හවුල් වීමක් සිද්ධ 
වුණා. ඒ නිසා කල් බදු සමාගම්වලටත් දැඩි අර්බුදකාරි 
තත්ත්වයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. අවසානෙය්දී ෙසොයා 
බලද්දී කල් බදු පහසුකම් ලබා දුන් සමහර වාහන ෙම් වාෙග් කූට 
ව ාපාරිකයන් විසින් එකලස් කරන ලද වාහන බවට ෙහළි වුණා. 
ඒ තත්ත්වයත් එක්ක ෙම් රෙට් ජනතාව වාහන මිලදී ගැනීමට බිය 
වුණා. ඒ එක්කම මූල  ආයතනවලින් වාහනවලට ලීසිං පහසුකම් 
ලබා දීෙම්දී විවිධ ෙකොන්ෙද්සි දැමීම නිසා ජනතාව දිගින් දිගටම 
අසහනකාරි තත්ත්වයකට පත් වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊළඟට අදහස් දක්වන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 1970/9 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරන ලද නිෙයෝග පිළිබඳව. එහි සඳහන්, වසර පහකට වඩා 
ෙනොපැරැණි කුඩා වෑන් රථ හා කුඩා බස් රථ සම්බන්ධව ෙමහිදී 
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. නවීන වාහන ෙම් රටට ෙගන්වන එක 
ෙහොඳයි. ඉතා ඉහළ තාක්ෂණ කමෙව්ද හරහා තමයි නවීන වාහන 
නඩත්තු කළ යුතු වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ගාමීය පෙද්ශවලට ගියාම 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් බරපතළ ගැටලු තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රෙට් නවීන වාහනවල නඩත්තු කටයුතු සඳහා කාර්මිකයන්ෙග් 
ෙලොකු හිඟයක් තිෙබනවා. කාර්මිකයන් සිටියත් ඒ කටයුත්ත 
සඳහා අවශ  වන ආම්පන්නවලට ඉතා අධික මිලක් ෙගවන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා, ගාමීය පෙද්ශවල පවාහන කටයුතුවලට, 
පාසල් ෙසේවය වාෙග් ෙසේවාවලට ෙම් වාෙග් කුඩා පමාණෙය් බස ්
රථ ෙහෝ වෑන් රථ තමයි ෙයොදා ගන්ෙන්. ඒවාෙය් නඩත්තුවලට 
සහ අලුත්වැඩියාවලට ගත වන කාලය සහ මුදෙල් ගැටලුවත් 
එක්ක එකී වාහන හිමියන්ට නඩත්තු කටයුතු දරාගැනීෙම් 
ෙනොහැකියාවක් තිබුණා. දීර්ඝ කාලීනව තිබුණු නීති-රීතිත් එක්ක 
එවැනි අඩු තාක්ෂණෙයන් යුතු වාහන ෙම් රටට ෙගන්වීම 
නැවැත්වීම තුළ ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් ඇති වුණත්, තමන්ට හැකි 
පමණින් ඒ වාෙග් වාහන නඩත්තු කරලා පාවිච්චි කිරීමට ඒ වාහන 
හිමිෙයෝ උත්සාහයක් ගත්තා. ඒ තුළ විවිධ දුෂ්කරතාවලට ඔවුන්ට 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ කාර්යය සඳහා වන 
වාහන ගැනත් කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් ෙදොඹකර, ෙකොන්කීට් 
මිශණ, ෙලොරි රථ ආදිය අනිවාර්යෙයන් ෙයොදාගන්ෙන් ඉදි කිරී ම් 
ක්ෙෂේතෙය් කටයුතුවලට වාෙග්ම පවාහන කටයුතුවලට. ෙමහිදී 
අප විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ඉදි කිරීම් 
ක්ෙෂේතෙය් වාහන ගත්තාම, අද වන විට ඒවා ICTAD C1 - C6 
කාණ්ඩ ෙලස වර්ගීකරණය -පමිති වර්ගීකරණය- කර තිෙබනවා. 
ඒ ඒ කාණ්ඩවලට අනුව ඉහළ වර්ගීකරණයට ෙයොමු වන විට ෙම් 
වාෙග් වාහන තමා සතුව තබාගන්න සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම 
නැත්නම් කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ 
වනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් සමාගම් හිමියන් 
විවිධ කමෙව්ද හරහා ඒ වාහන ගන්න පුරුදු ෙවලා සිටියා. ඒවාට 
ඉතා ඉහළ මිලක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ ඉහළ මිල ෙගවීෙම්දී  
විවිධ මූල  ආයතනවලට ණය තුරුස් වන්නත් සිද්ධ වුණා. ඒ 
තත්ත්වය ෙම් අලුත් නිෙයෝගය හරහා යම්කිසි මට්ටමකට පහ ෙව්වි 
කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් පසු ගිය කාලෙය් 
තිබුණු යම් යම් පසුබට වීම් ඒ තත්ත්වයත් එක්ක ඉදිරිෙය්දී නිවැරැදි 
ෙව්වි කියාත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙබන තාක්ෂණයත් 
එක්ක යන්ත නැතිව කිසි ෙදයක් කරන්න බැහැ. මහා පරිමාණෙය් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න පටන් ගත් දවෙසේ ඉඳලා එය අවසන්වන 
කල්ම ෙදොඹකරය ඒ ස්ථානෙය් සවි කර තබන්න සිද්ධ වනවා. ඒක 
තමයි කමෙව්දය. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට බලපාන 
වාහන සඳහා පනවා තිබූ ෙකොන්ෙද්සිවල යම්කිසි ලිහිල්භාවයක් 
ඇති කිරීම ඇගයිය යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට මා කියන්න කැමැතියි 
කුඩා කාර් ගැන. පසු ගිය කාලෙය් විශාල ගැටලුවක් ඇති වුණා, 
කුඩා වාහනයක් හිමි කර ගැනීෙම් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් සිහිනය 
ෙබොඳ ෙවලා ගියා කියලා. ඒ ගැන ෙලොකු ෙචෝදනාවක් රජයට 
එල්ල වුණා. දැන් අපි අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා කුඩා වාහන ඉතා 
අඩු මිලකට ෙගන්වාගන්න.  ඕනෑම ෙකෙනකුට තමන්ෙග් budget 
එකට, එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් මූල  හැකියාවට ගැළෙපන 
වාහනයක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ඉදිරිෙය්දී ෙම් හරහා ලැෙබ්වි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.       

ඊළඟට, 1953/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්  පළ කරන 
ලද  නිෙයෝගෙයන් කියැෙවන්ෙන් ජල නළ සම්බන්ධවයි. අපි 
දන්නවා, ෙම් රෙට් ජල පහසුකම් ගැන කථා කෙළොත්, සියයට 
40ක් තමයි නළ ජලය මඟින් තමන්ෙග් ජල අවශ තා සපුරා 
ගන්ෙන්.  මීට ඉහත දී ෙම් තත්ත්වය පබල ගැටලුවක් බවට 
පත්ෙවලා තිබුණා. අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 

මන්තීවරයකු විධියට මම කියන්න කැමැතියි, අද ඒ පෙද්ශවල 
ළිංවල ජලය සහ නළ ළිං වල ජලය ෙබොන්න බැරි තත්ත්වයක් 
තිෙබන බව. අද භූගත ජලය දූෂිත ෙවලා තිෙබනවා. වකුගඩු 
ෙරෝගයට අදාළ ෙරෝග කාරකය එම භූගත ජලෙය් තිෙබනවා 
කියන විශ්වාසයක් ජනතාව තුළ තිෙබනවා.  වකුගඩු ෙරෝගය 
පවතින අනුරාධපුරය වාෙග් පෙද්ශවල පාවිච්චි කරන්ෙන් වාරි 
ජලය ආශිතව ලබා ගන්නා ජලයයි. දවසකට ඝන මීටර් 
250,000ක ජල විනාශයක්, එෙහමත් නැත්නම් නාස්ති වීමක් සිද්ධ 
ෙවනවා නම් එය සහගහන අපරාධයක්. ඒ තත්ත්වය නිවැරදි කර 
ගන්න ෙද්ශීය සහ විෙද්ශවලින්  ආනයනය කරන ජල නළවල 
පමිතියක් තිබිය යුතුයි. ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන  
මණ්ඩලෙයන් ෙම් කටයුතු සිදු කළත්, රෙට් ඕනෑම තැනක 
ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවහන  
මණ්ඩලෙය් ජල පද්ධතිවල කාන්දුවීමක් අපට බලා ගන්න 
පුළුවන්.  ඒ නිසා පමිතිෙයන් යුතු ජල නළ ෙම් රටට ෙගන්වීම සහ 
නිෂ්පාදනය කිරීම සිදුවිය යුතුයි.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් අනවශ  විධියට ෙපොෙහොර 
ෙයදීම සහ ලබා දීපු ෙපොෙහොරවල පමිතිෙය් හිඟකම නිසාත් ෙරෝගී 
සහගත තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති වුණු බව. ඒ තත්ත්වය පහ 
කරන්න අද ෙවනෙකොට වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් 
කාබනික ෙපොෙහොර ලබා දීෙම් සහ කාබනික ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනය කිරීෙම් කියාවලියට ෙගොවි ජනතාව ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා.  ෙමොන ෙහොඳ ෙද් කරන්න හැදුවත් ඒෙක් හැමදාම 
ඇදයක් නැත්නම් ෙකොස්සක් දකින පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිස 
හිතනවා, ෙම් හරහා ජනතාව උසි ගන්වා පාරට බස්සවා විෙරෝධතා 
කරලා ආණ්ඩු ෙපරළන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම කාලයක් 
තිබුණා. ඒ කාලය දැන් අවසන් ෙවලා තිෙබනවා.  ජනතාව දැන් 
යථාර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා. ජනතාව දිෙනන් දින, 
ටිෙකන් ටික යථාර්ථය ෙත්රුම් ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් රෙට් පවතින පානීය ජල 
හිඟය මැඩ පැවැත්වීමට,  ඒ තත්ත්වය පාලනය කිරීමට කටයුතු 
කළ යුතුයි. අද පජා ජල මූල  සංවිධානවල තිෙබන තත්ත්වය 
ෙබොෙහොම දුර්වලයි.  තමන්ෙග් පජා ජල මධ ස්ථානෙයන් ෙපොම්ප 
කරලා, ටැංකියට පුරවා ගන්න වතුර ටික  සාර්ථකව ෙබදා හැරීෙම් 
කියාවලියක්  කියාත්මක කර ගැනීෙම් ෙනොහැකියාවක්  අද ඒ 
පුද්ගලයන්ට තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී  පමිතිෙයන් යුතු ජල නළ සහ 
පමිතිෙයන් යුතු උපාංග ලබා දීම තුළ  ඒ තත්ත්වය නිවැරදි ෙවයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින කථිකයන්ෙග් අදහස් 
දැක්වීම්වලදී  විෙද්ශීය ණය ගැන කථා කළා.  ඒ වාෙග්ම  විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එන්ෙන් නැහැ කියලාත් කියැවුණා. අපි 
දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ෙග් මුදල් 
ෙහොරකම් කළ බව. ෙහොර ඇටර්නි බලපත හදලා,  ෙහොර ඇටර්නි 
බලපත හරහා  අදාළ විෙද්ශිකයාෙග් සමාගෙම් ෙකොටස් විකුණා 
තිබුණා. ඒ ෙහේතුෙවන් අවුරුදු 19කට පස්ෙසේ හිෙර් යන්න සිද්ධ 
ෙවච්ච කථාවකුත් අපි දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] මම නම ගම 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කවුරුවත් කලබල ෙවන්න අවශ  
නැහැ. රිෙදනවා නම් ඒකට මට කරන්න ෙදයකුත් නැහැ.  නඩුව 
යට ගසා තිබුණාට, අවුරුදු 19කට පස්ෙසේ හරි හිෙර් යාමට සිදුවීම 
තුළ  දැන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබනවා ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් කරනවා කියලා. ඒ වාෙග් 
ස්ථාවර මට්ටමක් ඇති කරලා තිෙබනවා.  

ෙම් තත්ත්වයත් එක්ක තමයි විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙම් 
රටට එන්ෙන්. ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරිව ෙබොරුවට කෑ ගහනවා.  
 ඒ වාෙග් තත්ත්වයන් තුළ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට 
එන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය්  GSP සහනය නැති 

777 778 

[ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා] 
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වුණාම "GSP සහනය ෙමොකටද? අපට  කරන්න පුළුවන්" කියලා 
කෑ ගැහුවා. අන්තිමට ෙමොකද වු ෙණ්? කර්මාන්ත 700කට වැඩි 
පමාණයක් වැහිලා ගියා. ජනතාවෙග් රැකියා නැති ෙවනෙකොට 
ඒෙගොල්ලන්ට ෙදන්න විසඳුමක් නැති වුණා. ඒක නිසා තමයි බලය 
අහිමි වුෙණ්. අද විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන පාලක පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග් තනතුරු සහ ඇමතිකම් ගැන කථා කරනවා. 
එෙහම නම් තමන්ට බලය තිෙබන කාලෙය් ඒවා කරන්න තිබුණා. 
ඒවා සිදු කෙළේ නැතිව දැන් විකල්ප ෙසොයනවා, ආණ්ඩු බලය 
ගන්නට. ඔෙහොම දඟලුවාට ආණ්ඩු බලය ගන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ.  

මම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් වාෙග් පිරිසක් සමඟ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ලැබීම සම්බන්ධෙයනුත් මෙග් යම්කිසි 
කලකිරීමක් තිෙබන බව. ෙමොකද, ෙමොනවා කළත් ෙම්ෙගොල්ල 
"එපා" කියන එකයි කියන්ෙන්. ෙම්ෙගොල්ලන්ට අවශ  ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් හැමදාම කෑ ගහන්න විතරයි. අද අෙප් ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් කථා කරන විට කියනවා, "අපට 
ආණ්ඩුව ගන්න ඕෙන් නැහැ, අපට ආණ්ඩුව එපා. තව අවුරුදු 4ක් 
අපි විපක්ෂෙය් ඉන්නම්" කියලා. නමුත් එෙහම කියන ගමන් 
ෙබොරු "ෙෂෝ" එකක් ගහලා ෙපන්වනවා, "අපිට යළි බලය ගන්න 
පුළුවන්" කියලා. බලය එපා නම්, ඔබතුමන්ලා තව අවුරුදු 4ක් 
විපක්ෂෙය් ඉන්නවා නම්,  ෙමොකටද ඔච්චර දඟලන්ෙන්? පාඩුෙව් 
අවුරුදු 4ක් ඉඳලා බලන්න, ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියලා. යහ 
පාලන ආණ්ඩුෙව් කමෙව්දය සහ යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
කියාකාරකම්වලට ෙබොරුවට බාධා කරන්න එපා. එෙහම බාධා 
කළා කියලා ඔබතුමන්ලාට බලය ගන්නත් බැහැ, බාධා කළා 
කියලා යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ගමන නවත්වන්නත් බැහැ. බලය 
එපා නම්, බලය එපා කියලා ඒ විධියට ඉන්න. ෙබොරුවට කෑ ගහලා 
අනවශ  ගැටුම් ඇති කර ගන්නට උත්සාහ කරන්න එපා කියමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.35] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 

සම්බන්ධෙයන් සුවිෙශේෂී වැදගත්කමක් තිෙබන කරුණු සම්බන්ධ 
විවාදයක් පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හැම 
ආසනයක්ම හිස් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ 
කරලා, හිස් කරලා, අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම දිගින් දිගටම අඩු 
ෙවමින් යන කාලයක්.  අෙප් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා 
නම් සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු  සභානායකතුමා දැන් සභාවට එමින් 
සිටිනවා.  ෙම් අවස්ථාෙව්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිස් අවකාශයක් තමයි 
අපට අමතන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් රටම ආර්ථික 
වශෙයන් හිස් කරපු රජයකට විපක්ෂෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් 
අහෙගන ඉන්න හෘදය සාක්ෂියට එකඟව බැරි බව තමයි අපට 
ෙපනී යන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉකුත් වර්ෂෙය්  -2015 සහ 
2016 වර්ෂවලට සාෙප්ක්ෂව-  ආනයන සහ අපනයන අතර 
ෙවෙළඳ හිඟය  සියයට 20.2කින් ඉහළ ගිහින් තිෙබන බව අපි 
දන්නවා. 2015 වර්ෂෙය්දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 516ක් 
වුණු මුළු ෙවනස අද ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 620ක් දක්වා 

වැඩි  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ආනයන අපනයන අතර විශාල 
පරතරයක් රට තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  2015 ජනවාරි 08ෙවනි 
දායින් පසුව අෙප් රෙට් සමස්ත අපනයන ආදායම දවෙසන් දවස 
කඩා  වැෙටමින් තිෙබනවා; අඩුෙවමින් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් 
වාර්තාවලින් කියන අන්දමටම පසුගිය මාර්තු මාසය වන විට  -
පළමු කාර්තුව-  අෙප් අපනයන ආදායම සියයට 11.2කින් අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම නැති කළ 
වර්තමාන රජය, ලංකාෙව් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් නැතිම රජය 
බවට ඉතිහාසගත ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත්වලට ෙදන සහනාධාරය 
කපා හරින විට, රබර්වලට ෙදන සහනාධාරය කපා හරින විට, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැති කරන විට අපනයන වර්ධනය 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම අපනයන වර්ධනයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්නට බැහැ. ඒ නිසා ෙම් රජය ෙගන යන 
වැරැදි ආර්ථික පතිපත්තිෙය් පාපයට තමයි අද රටට මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

අපි දන්නවා,  ආනයන වියදම දවසින් දවස වැඩි ෙවන බව. 
පසු ගිය මැයි මාසය වන විට සියයට 22කින් ආනයන වියදම වැඩි 
වුණා. ආනයන වියදම වැඩි ෙවන්නට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? 
ෙඩොලරෙය් අගය දවසින් දවස ඉහළ යාම. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
කළමනාකරණයක් නැති, අදූරදර්ශී ආර්ථික පතිපත්තිය නිසා අද 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලරෙය් විකුණුම් මිල රුපියල් 148 දක්වා ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් රට කාපු, අෙප් රෙට් අනාගතය 
විනාශ කරපු පාලනයක් තමයි  අද  ෙම් විෙද්ශ ආෙයෝජන කියලා 
කථා කරන ආර්ථික සංවර්ධන මූෙලෝපායන් සියල්ලම තුළින් සිදුව 
ඇත්ෙත්.  ෙම් වර්තමාන පාලනය විසින් ෙම් රටට ඇති කරපු ෙම් 
පාපකාරී කියාදාම සියල්ලම අෙප් රෙට් ඉදිරි අනාගතයට ශාපයක් 
බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තා අනුව 
උද්ධමනය සියයට 4.3කින්  ඉහළ යාමක් ෙපන්නුම් කරනවා. 
ෙම්ක ෙනොෙවයි සත . දවසින් දවස හැම භාණ්ඩයකම මිල වැඩි 
ෙවනවා.  

ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැෙටනවා. ආෙයෝජකෙයෝ 
ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා කිව්ෙව්, 
එතුමා බලයට  පැමිණියාම ආෙයෝජකෙයෝ නැව් පිටින් එනවා 
කියලා. අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? දවසින් දවස කඩා වැෙටනවා. ඒක 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වාර්තා අනුව ෙප්නවා. එෙහමනම්, රට 
ආර්ථික වශෙයන් බංෙකොෙළොත් වුණු තත්ත්වයකට තමයි පත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, අද අෙප් අගමැතිතුමා ''සිංගප්පූරුව සරණං 
ගච්ඡාමි'' ෙවලා තිෙබනවා. සිංගප්පූරුව තමයි එතුමාෙග් 
පරමාදර්ශය. සිංගප්පූරුව ආර්ථික මූෙලෝපායන් වශෙයන් කටයුතු 
කරන්ෙන් අපට සතුටු පි ෙල්ද නැතිනම් අපට සතුරු පිෙල්ද කියලා 
ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ කාල පරිච්ෙඡ්දයකයි අප ඉන්ෙන්. දැනට 
අවුරුදු 30කට ඉස්ෙසල්ලා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හම්බන්ෙතොට වරායක් ඉදි කිරීෙම් 
වැදගත්කම ගැන කිව්වා. වරායක වැදගත්කම කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ 
පැවැති හැම රජයක්ම -අෙප් රජයක් ෙවන්න පුළුවන්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවන්න පුළුවන්- ද්විතීක වරායක් හදා 
ගන්න බැරි පශ්නයට  මුහුණ දුන්නා. අගමැතිතුමා කියන 
සිංගප්පූරුෙව් සමස්ත ආර්ථිකයම දුවන්ෙන් ෙවෙළඳාම මතයි. ඒ 
ෙවෙළඳාම පදනම් ෙවන්ෙන් වරාය මතයි.  එෙසේ නම්, 
සිංගප්පූරුෙව් වරායක් සමඟ තරගකාරීව කටයුතු කළ හැකි තවත් 
වරායක් ආසියාෙව් පවර්ධනය ෙවනවාට සිංගප්පූරුව කැමැතිද? 
නැහැ. කැමැති නැහැ. ඉතින්, අගමැතිතුමා  ෙජෝඩු දාෙගන 
සිංගප්පූරුවට යන්ෙන් ෙම් රෙට් ජාතික ආදායෙම් සුවිශාල 

779 780 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පමාණයක්, ලංකා ඉතිහාසෙය් මහා දැවැන්තම ෙහොරකම කරපු 
හිටපු මහ බැංකු අධිපති එක්කයි. ෙමොන ෙජෝඩුව දානවාද කියලා 
අපි දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, සිංගප්පූරුවට යන්ෙන් අර්ජුන 
මෙහේන්දත් එක්ක. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කාපු, විනාශ කරපු ඉදිරි 
අවුරුදු 30කටම බලපාන විධියට රුපියල් ෙකෝටි පහෙලොස්දාහක 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් බරපතළම හානිය කරපු අර්ජුන් මෙහේන්දන් 
එක්කයි සිංගප්පුරුවට යන්ෙන්. සිංගප්පූරුෙවන් අපට ආර්ථික 
මූෙලෝපායන් උගන්වන්න යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිංගප්පූරුව අපට ආර්ථික 
වශෙයන් උදවු කරන්ෙන් නැහැ. ඒක අපි ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ. 
උපාය ශීලීත්වය පැත්ෙතන් එෙහම ෙවන්න විධියක් නැහැ. 
සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල් වරායක් අෙප් රෙට් ඉදි ෙවනවා නම් 
ෙඩොලර් මිලියන ගණනක් වැය කරලා හරි ඒ පවතින ඕනෑම 
රජයක් ෙපරළන්න ඒ රටවල් සූදානම්. ෙමොකද, ඔවුන්ෙග් ආර්ථික 
සකීයභාවය ෙක්න්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවනත් රටක වරායක් ඉදි 
ෙනොවීම මතයි. ඉතින්, සිංගප්පූරුවත් එක්ක කථා කරනවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සාමාජිකයින්ට ෙම්වා මැජික්. සිංගප්පූරු 
ගිහිල්ලා රැකියා දසලක්ෂයක් ලැෙබනවා කියලා ඔවුන්ට මැජික්.  

ෙමොකක්ද, ෙම් විහිළුව? ඒ නිසා ආර්ථිකෙය් "අ" යන්න දන්නා 
මනුස්සෙයක් සිංගප්පූරුවත් එක්ක ගිවිසුම් ගහනවාද? ඒ නිසා ෙම් 
වැරැදි පතිපත්තියක රට ෙගන යනවා. දැවැන්තව ෙගොඩනැ ෙඟන 
වරාය පුළුල් කිරීෙම් වැඩසටහනට චීනය අපට උදව් කළා. පසු ගිය 
ජනවාරි 8 ෙවනිදා පත් ෙවච්ච පාලනය තුළින් එය  සුනු විසුනු 
කරලා දැම්මා. දැන් යථාර්ථය ෙත්රුම් ෙගන තිෙබනවා.  වරාය, 
ආනයන අපනයන කර්මාන්තය රඳා පවතින ෙක්න්දීය ස්ථානය. 
එක් අපරාධයක් කළා.  

අපි දන්නවා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට කරපු ෙද්වල් ගැන. 
රටකට ෙදවැනි ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ඕනෑ. දැන් කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ මාස තුනකට වසා දමන්න හදනවා. එතෙකොට 
ආනයන, අපනයන සිදු ෙකෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? විෙද්ශ 
සංචාරකයන් එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ රාතියට පැය කිහිපයක් පමණයි විවෘත කරලා 
තබන්න ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට සංචාරක 
ව ාපාරය තිෙබයිද? ගුවන් මඟින් සිදු කරන අපනයනවලින් 
ලැෙබන ආදායම රඳා පවත්වා ගන්න පුළුවන්ද? එෙහම නම් 
විකල්ප ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ඕනෑ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
පාඩු ලබනවා නම් -පාඩු ලබන බව අපි දන්නවා- එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තුළ අඩු ගණෙන් ඒ සඳහා යම් ආෙයෝජනයක් 
සිදු කරයි කියලා මිනිස්සු හිතුවා; අපි හිතුවා. ඒ පෙද්ශෙය් 
සංවර්ධන වටපිටාවක් හදයි කියලා අපි හිතුවා. නමුත් ඒක වී 
ගබඩාවක් බවට පත් කළා. සමහරුන්ෙග් එක එක මානසික 
ෙරෝගවලට රෙට් ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දීය ස්ථානවලින් පළි ගන්න 
යනවා නම්, එය රටට කරන බරපතළ හානියක්. එතෙකොට 
වගකීමක් නැති ඇමතිවරුන්ෙග්, වගකීමක් නැති 
අගමැතිවරෙයකුෙග් පාලනයක් බවට ෙම් රෙට් පාලනය 
පරිවර්තනය ෙවනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වී ගබඩා 
කරන්න ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමොෙළේ නැති මිනිෙහක් ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙම් වාෙග් අපරාධ සිදු කරන්ෙන් ෙමොකද, කාෙග් උපෙදස් 
මත ෙමොන විධියට ෙම් රට ෙගන යනවාද, අෙප් රට යන්ෙන් 
ෙකොතැනටද කියන පශ්න අපට මතු ෙවනවා.  

අද මුදල් ඇමතිතුමා නීතියක් රීතියක් නැතුව, පාර්ලිෙම්න්තුව 
බුල්ෙඩෝසර් කරමින් අණ පනත් ෙගෙනනවා. 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් දන්වා තිෙබන ආකාරයට ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 148වැනි ව වස්ථාෙව් සඳහන් වන පාර්ලිෙම්න්තුව 

සතු මූල  බලය අබමල් ෙර්ණුවක තරමටවත් සැලකිල්ලට 
ගන්ෙන් නැතුව තමයි  ෙම් මුදල් ඇමතිවරයා එකතු කළ අගය මත 
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව් අපි නඩුවක් දැම්මාට 
පස්ෙසේයි; උසාවියට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට. නැත්නම් ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්ෙන්ත් නැහැ. සියයට 15ක බද්දක් පනවන්න 
ගැසට් නිෙව්දනයක් පළ කළා,  ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවෙළඳාමට හා 
අෙනකුත් ෙසේවා අංශවලට. ෙකොෙහොමද, රටක එෙහම ෙවන්ෙන්? 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බලය අතිකමණය කරමින් තමයි ඒ කටයුත්ත 
කෙළේ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒක නැවැත්වූවා. අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
ෙපත්සමක් ෙගොනු කළා. ෙම් වන විට එය විභාග ෙවනවා. ඒ 
ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පතත් වැරදියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටට බලපාන යම් පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනනවා නම්, එය කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය යටෙත්යි ෙගෙනන්න ඕනෑ. ෙපත්සම්කරුවන් වන අප 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි ජනාධිපති නීතීඥ මෙනෝහර ද සිල්වා 
මැතිතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් පකාශ කර සිටිෙය්, කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබනවා නම් ඒ බව ෙපන්වන 
ෙලසයි. මුදල් ඇමතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියකින් 
ෙතොරව හිතුවක්කාර විධියට බද්දක් පනවන්න හදනවා, රෙට් 
සමස්ත රට වැසියාට බලපාන විධියට. ඒක තමයි අෙප් පධාන 
විවාදිත කාරණය වුෙණ්. අෙප් විවාදිත කාරණය වුෙණ් ඒකයි. නීති 
වි ෙරෝධී කියාදාමයක් මතයි ''වැට්'' එක අය කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ඒක නීති විෙරෝධී කියාදාමයක්.  

අතීතයට බලපාන ෙලස නීති පැනවීමට පනත් සම්මත කර 
ගන්න බැහැ. නීති විෙරෝධී කියාදාමයක් අතීතයට බලපාන ෙලස 
නීත නුකූල කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පත් 
ෙගෙනන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ෙදවැනි කරුණ විධියට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කිව්ෙව්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නීති විෙරෝධීයි, 
ඒ නිසා සාකච්ඡාවට ලක් කළ යුතු නැහැ කියලා. නීති වි ෙරෝධී, 
සදාචාර විෙරෝධී, ආර්ථිකයට බරපතළ ෙලස හානිකර, වැරදි අඩි 
පාරක ෙම් රට ගමන් කරනවා. ඒ නිසා ෙම් රට යන්ෙන් 
ෙකොතැනටද, නවතින්ෙන් ෙකොතැනින්ද කියන පශ්නය අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට බය හිෙතනවා.  

අවසාන වශෙයන්, මම අනාවැකියක් කියනවා. 
ෙනොසන්සුන්තාව ඇති කිරීම, රට අරාජිකභාවයට පත් කිරීම, ඒ 
ආරාජිකභාවය තුළ පැවැත්ම ස්ථාවර කිරීම ආදිය එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට හරි හුරු පුරුදු ෙද්වල්. ඒ අරාජිකභාවය තමයි ෙම් 
නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ දරන්ෙන් කියන කාරණය ෙම් 
ෙවලාෙව් අපට ෙත්ෙරනවා.  

ඇමතිකම් අරෙගන ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිවරුන්ට අපි කියනවා ෙම් විධියට ෙම් රට ෙගනයන්න 
ෙදන්න එපා, ෙම් රටට ෙම් අපරාධය ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා, 
රෙට් ආනයන හා අපනයන ආදායම අතර බරපතළ ෙවනසක් 
තිෙබනවා නම්; අපනයන දවසින් දවස කඩාෙගන වැෙටනවා නම්; 
ආනයන වියදම සියයට 22කින් වැඩි ෙවනවා නම්; උද්ධමනය 
වැඩි ෙවනවා නම්; ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය රුපියල් 150ට වැඩි 
ෙවනවා නම්. රට තුළ ෙඩොලරෙය් අගය වැඩිවීම නිසාම විෙද්ශ 
ණය පමාණය වැඩිෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ලජ්ජා නැතුව කියනවා, 
"මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් ණය ගත්තා" කියා. 
2015 වර්ෂෙය් තමයි ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 2015දී දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 76ක් ණය වශෙයන් අරෙගන 
තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය් ඒ පමාණය සියයට 70යි. [බාධා 
කිරීමක්] ෙඩොලරෙය් අගය වැඩිවීම නිසා අෙප් රටට දරන්න බැරි 
පමාණයකින් ණය බර වැඩිෙවලා තිෙබනවා. ණය වැඩිෙවන්න 
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ෙහේතුව ෙඩොලරෙය් අගය වැඩිවීම, සාෙප්ක්ෂව රුපියෙල් අගය 
පහළට බැසීමයි. ඒ නිසා මූලික කාරණය, මූලික සිද්ධාන්තය 
ෙතෝරාගන්ෙන් නැතුව අනුන්ට ෙදොස් පවරන එක ෛවරය මූලික 
කරගත් ෙද්ශපාලනයක ස්වභාවයයි. එවැනි මඟක තමයි ෙම් රට 
යන්ෙන්. ෛවරය, පළි ගැනීම පමණයි ෙම් රෙට් එකම පැවැත්ම 
ෙලස ඔවුන් සලකන්ෙන්. අවසානෙය් මර්දනය. එය තමයි 
ෙමොවුන්ෙග් පැවැත්ම වන්ෙන්. ඒ හැර ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් 
බරපතළ ෙලස විනාශ කරලා තිෙබන බව අවසාන වශෙයන් 
කියමින්, එය නිවැරදි කරගන්න ෙපළගැෙසන්න කියන ආයාචනය 
කරමින්, ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 3.50] 
 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද දිනෙය් 
රැස්වීම් ආරම්භ කළ ෙවලාෙව් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වුවත්, වැට් එක සම්බන්ධ නඩුවට සහභාගි ෙවන්නට ගිය නිසා 
පමාදයක් වුණා. 

විෙශේෂෙයන්ම නීති විෙරෝධී ආකාරෙයන් ෙම් රෙට් වැට් එකක් 
පනවලා අධිකරණය විසින් එය නීති විෙරෝධී බව තීරණය කළාට 
පස්ෙසේ දැන් ෙම් ආණ්ඩුව නීති විෙරෝධී පනතක් ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව රෙට් පවතින නීතිය පිළිපදින   
තත්ත්වයට ෙගන ඒම සිහිනයක් විධියටයි අපි දකින්ෙන්.            
එදා යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් වුණු දවෙසේ සිට,                                                                                  
ෙම් රෙට් අගමැතිවරෙයක් ඉන්න ෙකොට තව අගමැතිවරෙයක්             
පත් කළා. අගවිනිශ්චයකාරවරෙයක් සිටියදී තවත් 
අගවිනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කළා. එතැන සිට පටන් ගත් 
නීත නුකූල ෙනොවන කියාදාමයන් යහපාලන ෙබෝඩ් එක ගහෙගන 
අද ෙම් ආණ්ඩුව දිගටම ෙගනයනවා. ෙමොළය තිෙබන මිනිස්සු 
ටිකට නම් අද ෙම්ක පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා. 

අපි 2020 ෙවනකල් ඉන්නවා. 2020 ෙවනකල් ඡන්දයක් 
ෙනොතියා ඉන්න පුළුවන් කියලා තමයි ෙම් ආණ්ඩුව කියන්ෙන්. 
එෙහම ඉන්න තමයි ඔවුන් බලාෙගන ඉන්ෙන්. මම ෙම් ආණ්ඩුවට 
අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන් නම් ඡන්දයක් තියන්න. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපරළන හැටි, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ෙගදර යවන හැටි 
එතෙකොට බලාගන්න පුළුවන් කියා. 

භාණ්ඩ කිහිපයක් පමිතිකරණයට ලක් කරන්නට පනතක් 
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. මට මතකයි එදා යහපාලනය ගැන කථා 
කරද්දී, ඡන්ද ෙපොෙරොන්දු ලබා ෙදද්දි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා රට කරද්දී රුපියල් 350 ගණෙන් ලබා දුන් 
ෙපොෙහොර ටිෙක් පමිතිය ගැන ෙබොෙහොම පුරාෙජ්රු ෙදඩුවා. 
හැබැයි, අද රුපියල් 2,500 ගණෙන් යහ පාලනෙයනුත් ඒ 
ෙපොෙහොරම තමයි ෙදන්ෙන්. පමිතිය ෙවනස් ෙවලා නැහැ. 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ගාමීය ආර්ථිකයට 
සම්බන්ධ කෘෂි කර්මාන්තය කරන පළාතක් නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරෙයක් විධියට අපි ෙම් කවුරුත් ලබන අත් දැකීම ලබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව ෙගෙනන පමිතිය ගැන නම් අපට විශ්වාසයක් 
නැහැ. 

ෙම්ක කාට ෙහෝ ගහන්න,  ෙකොෙහේ ෙහෝ රටකට ගහන්න 
ෙගනා එකක් ෙවන්න ඇති. මට ෙම්ෙක් ඉතිහාසය ගැන ෙගොඩාක් 
ෙසොයන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් යහ පාලනය හදා 
ගැනීමට වාසියට උදවු කරපු රටවල් ඉන්නවා ෙන්. අන්න ඒ 
රටකට උදව්වට ෙගනා නීතියක් කියා  මම විශ්වාස කරනවා. ඒ 
නිසා ෙම්වා ගැන අපිට ෙලොකු විශ්වාසයක් නැහැ. 2015 ජනවාරි 
08 වැනි දා ෙම් රෙට් මිනිසුන් යම් කිසි විශ්වාසයකින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය ෙදන්න ඇති. හැබැයි, ඒ ඡන්දය දුන් 
අයෙගන් සියයට 75ක් ෙම් ෙවනෙකොට ෙවනස් ෙවලා ඉන්ෙන්. 
ඒක අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාව ඡන්දයක් 
එනකම් බලා ෙගන ඉන්නවා, යහ පාලනයට පාඩමක් ඉගැන්වීම 
සඳහා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්නට ඕනෑ, අද නිශ්චිතවම ආනයන 
වැඩි ෙවලා අපනයන ආදායම අඩු ෙවලා තිෙබන බව. 2014 
වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට් පැවැති අපනයන ආදායම 2015 වර්ෂෙය්දී 
ෙකෝටි 1,200කින් අඩු කර ගන්නට ෙම් ආණ්ඩුව සමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක අපි කියන එකක් ෙනොෙවයි. නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියාවි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අසත  කියනවා 
කියා. එෙහම නැත්නම් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා කියනවාය, එෙහමත් නැත්නම් හිටපු මහ බැංකු 
අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා කියනවාය කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියාවි. නමුත් ඒ කවුරුවත් ෙනොෙවයි, එෙහම 
කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා පත් කරපු අර්ජුන මෙහේන්දන් 
මහත්මයා තමයි ෙම් අඩු වුණු කථාව මහ බැංකු වාර්තාෙව් කියා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ආර්ථිකය ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහේටද, ෙම් 
රටට අනාගතෙය් ඇති ෙවන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන 
ෙලොකු කැක්කුමක්, ෙව්දනාවක් අපිට තිෙබනවා. ෙම් රට 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් එල්ටීටීඊ තස්තවාදෙයන් නිදහස් කර ෙගන 
යම් කිසි මට්ටමකට ෙගන ආවා. කෘෂි කාර්මික පරිසරයක් රට 
තුළම තිෙබන ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවත් එක්ක රාජ  ෙසේවය 
වැඩි කරලා ෙම් රට යම් කිසි ස්ථාවර මට්ටමකට ෙගෙනන්න 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළා. නමුත් අද වනවිට 
ඒ ඇති කර තිබුණු  තත්ත්වය අඩු කර ෙගන, අඩු කර  ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද එක ගමක් ගත්ෙතොත්, ඒ 
ගෙම් ෙගොවිෙයෝ කී ෙදෙනකු කුඹුරු කරන්ෙන් නැද්ද කියා 
හිතන්න. හැම ගමකම අක්කර පනහකට එහා කුඹුරු වල් වැදිලා. 
මිනිසුන් ෙම් වතාෙව් කුඹුරු කෙළේ නැහැ. ෙමොකද, වී විකුණා 
ගන්න බැහැ. ෙපොෙහොරවලට ෙදන ඒ සහනාධාරයවත් දුන්ෙන් 
නැහැ. ඒවාත් එක්ක අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගම් මට්ටමින් කඩා 
වැටිලා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් විෙද්ශීය සංචිත පමාණය අඩු ෙවලා. 
ඒ අනුව ෙම් රටට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති කරන්න ෙම් ආණ්ඩුව 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද ගෘහණියන්ෙග් 
කුස්සියටත් ෙම් පශ්නය බලපා තිෙබනවා. අද "වැට්" කියා බද්දක් 
ගහලා තිෙබනවා. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙයෝජනාවක් 
කරනවා, නීත නුකූල ෙනොවන ආකාරෙයන් අය කර ගත් ඒ වැට් 
එක ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ට නැවත ෙගවන්නය කියා. එෙසේ 
අය කිරීම වැරදියි. නීතිෙයන් පිට කටයුතු කරන්න රජයකට 
අයිතියක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා හිටපු ආණ්ඩුවට වඩා ෙහොඳ 
ෙවයි කියා ෙන්, ෙම් රෙට් මිනිසුන් ඡන්දයක් දුන්ෙන්. ඒ නිසා 
ජනතාවට ශාපයක් ෙනොවී ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නය කියා 
මම කියනවා.  

අද ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් නිවාසවල කුස්සියට ෙම් වියදම 
දැෙනන ආකාරය ගැන මම ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑ. මමත් 
ගෘහණියක්. දරුෙවෝ ඉන්නා අම්මා ෙකෙනක්. 2014 වර්ෂෙය්දී රතු 
හාල් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 68යි. 2015 වර්ෂෙය්දී එහි මිල 
රුපියල් 74ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අද -2016 වර්ෂෙය්දී- 

783 784 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 65ට ෙදනවා. මම ෙම් ෙතොරතුරු ලබා 
ගත්ෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Research Unit එෙකන්. හැබැයි, අද 
ෙවනෙකොට අම්පාෙර් රතු හාල් නිෂ්පාදනය කරපු අයට ඒවා 
විකුණා ගන්න බැරුව, රතු වී ටික විකුණා ගන්න බැරුව ෙලොකු 
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, වී කිරන්ෙන් නැහැ. රතු 
නම් ගන්ෙන් නැහැ. රතු වී විකිණීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන 
ෙකොට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. රතු සහල්වල 
ෙපෝෂණය වැඩියි, ෙලඩ ෙරෝගවලට ෙහොඳයි කියලා විද ාත්මකව 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වී නිෂ්පාදනය විකුණා ගන්න 
බැහැ, ඒවා රතු වී ෙනොවුණු නිසා. ඒ වාෙග් ගැටලු තිෙබනවා.  

ඊළඟට, සුදු හාල් ගනිමු. 2014 අවුරුද්ෙද් සුදු හාල් කිෙලෝවක් 
රුපියල් 68යි; දැන් රුපියල් 70යි. 2014 අවුරුද්ෙද් නාඩු හාල් 
කිෙලෝවක් රුපියල් 78යි; දැනුත් රුපියල් 78යි. 2014 අවුරුද්ෙද් 
සම්බා හාල් කිෙලෝවක්  රුපියල් 81යි; දැන් රුපියල් 92යි.  

2015 අය වැය ඉදිරිපත් කරනෙකොට කිව්වා, "පාන් පිටිවලට 
ෙලොකු සහනයක් ලබා ෙදනවා"ය කියලා. දැන් ඒ සහනය ආපසු 
අය කරෙගන අවසානයි. පරිප්පු ටික, - 

 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමියනි, දැන් ඔබතුමියෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මම මෙග් කථාව ඉක්මනින් අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි.  

එදා අෙප් ආණ්ඩුව තිබියදී කන්න පරිප්පු නැහැ වාෙග් තමයි 
කෑ ගැහුෙව්. හාල්මැස්ෙසෝ, පරිප්පුවල මිල තවත් අඩු කරන්න 
කියලා අපිත් එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කරදර කළා. එදා පරිප්පු 
කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 158යි; අද රුපියල් 200යි. ගෘහිණියන්ට 
අද තමන්ෙග් දරුවන්ට හාල්මැස්ෙසෝ ටිකක්  කන්න ෙදන්න බැහැ. 
ෙමොකද, කන්න පුළුවන් හාල්මැස්ෙසෝ කිෙලෝවක් අද රුපියල් 
700ක් ෙවනවා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අද රෙට් ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා කළමනාකරණයක් කරන්න. 
ෙම් ආණ්ඩුව පමිතිය ගැන කථා කිව්වාට, ආණ්ඩුවටත් පමිතියක් 
නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුවට, ෙමොන පමිතියක්ද? 

ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණු ෙවලාෙව් ඉඳලා නීති විෙරෝධීව 
කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා.  දැන් නීතියක් කියාත්මක කරන්න 
සදාචාරයක් ඇති ෙවලාත් නැහැ; ඒ සදාචාරයම නැති ෙවලා. ඒ 
නිසා  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙගන් පළි ගන්න 
හිතලා ෙම් රට විනාශ කරන්න එපා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් 
ජනතාවට වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් රටට 
යහපතක් කරන්න ETCA වාෙග් ගිවිසුම් ෙගනැල්ලා, ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය තවත් කඩා වට්ටන්න සූදානම් ෙවන්න එපා. 
ඔබතුමන්ලාට ඡන්දයට ලබා දුන්නු සහෙයෝගයට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න රෙට් 
ආර්ථිකය පාවා ෙදන්න එපා කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ 
වනවා. ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු විජයපාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා - නැත; ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා  -  නැත; ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්.  
හිස්බුල්ල ඇමතිතුමා - නැත;  ගරු එම්.ඒ.  සුමන්තිරන් මන්තීතුමා 
- නැත. 

 
 

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

 
 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move, 
 

"That the Regulations made by the Minister of Development 
Strategies and International Trade under Section 20 read with sub-
section (3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and Exports 
(Control) Act, No.1 of 1969 as amended by the Act, No.48 of 1985 
and No. 28 of 1987 and published in the Gazette Extraordinary No. 
1953/28 of 11th February 2016, which were presented on 
10.03.2016, be approved. 

(Cabinet approval signified.)" 

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

 
 

III 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move, 

"That the Regulations made by the Minister of Development 
Strategies and International Trade under Section 20 read with 
Subsection (3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and 
Exports (Control) Act, No. 1 of 1969 as amended by Act, No. 48 of 
1985 and No. 28 of 1987, published in the Gazette Extraordinary 
No. 1970/9 of 07th June 2016, which were presented on 
07.07.2016, be approved. 

(Cabinet approval signified.)" 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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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 සන්දිත් සමරසිංහ මන්තීතුමා. එතුමා  ෙම් අවස්ථාෙව්දී නැති බවයි ෙපෙනන්ෙන්. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.00ට, 2016 මාර්තු 08 දින සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජූලි  22වන සිකුරාදා පූ.භා. 10.30 වන ෙතක් 

කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 4.00 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க 2016 ைல 22, ெவள்ளிக்கிழைம .ப. 

10.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 4.00 p.m. until  10.30 a.m. on Friday, 22nd July, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 08th March, 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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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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