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(ஹன்சொட்) 
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පූ. භා. 10.30  පාර්ලිපම්න්ුරව රැසන විය.   
නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා ගගු ි ලංග ුමමි පාල මතතා  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுேன்றம் மு.ப. 10.30 ேணிக்குக் கூடியது.  

பிரதிச் சபொநொயகர்  அெர்கள்  [ேொண்புேிகு திலங்க சுேதிபொல] 

தமலமே ெகித்தொர்கள்.  

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

in the Chair. 
 
 

ලිිළ පේඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
சேர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා (උසසන අධායාපන තා 

මතාමාර්ග අමාතයුරමා සත පාර්ලිපම්න්ුරප  
සභානායකුරමා) 
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்ெி ேற்றும் 

தநடுஞ்சொமலகள் அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் சமப 

முதல்ெரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  අ්ාමාතයුමමා සහ නාති  
ප්රතිප්තති හා තම ික   ටුතුම අමාතයුමමා ශටුවශටන් මම 2011  

2012 සහ 2013 ටම ෂ සඳහා ශ්රී ලෙං ා නාවි  හමුවාශව් ටාම කර  
 ාම ය සාධන ටාම තා ඉදිරිප්ත   මි.  

එම ටාම තා නාති  ත ක්ෂාට පිළිාඳ තෙංශි  අධීක්ෂණ  ා   
සභාට ශටත ශයොමු  ළ ුතුමයැයි මම ශයෝනනා   මි.    

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  සෙංාා   සෙංටම ධන හා 

ක්රිසාතියානි තගමි   ටුතුම අමාතයුමමා ශටුවශටන් මම 201  
ටම ෂය සඳහා ක්රිසාතියානි තගමි   ටුතුම ශවපාම තශම්න්ුමශව් 
ටාම කර   ාම ය සාධන ටාම තාට ඉදිරිප්ත   මි.  

එම ටාම තාට තරුණ  ක්රී ා   ලා හා ුරුමයන් පිළිාඳ තෙංශි  
අධීක්ෂණ  ා   සභාට ශටත ශයොමු  ළ ුතුමයැයි මම ශයෝනනා 
  මි.    

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මුව්  හා නනමාධය 
අමාතයුමමා ශටුවශටන් මම 201  අෙං  24 ව න විසම නන 
පනශ්ත  (1  ටගන්තිය යටශ්ත 2017.04.01 සිට 2017.04.30 

වක්ටා නාති  අය ටැය ශවපාම තශම්න්ුමශව් ටැය ශීම ෂ අෙං  240 
යටශ්ත පරිපූ   සහාය ශසේටා සහ හදිසි අට යතා ටගීමම් 
ටයාපිතිය මන්න් සි ක   න ලව පරිපූ   ශටන්රීරීම් පිළිාඳ 

සටහන ඉදිරිප්ත   මි.  

එම පරිපූ   ශටන්රීරීම් පිළිාඳ සටහන  ානය මුව්  පිළිාඳ 
 ා   සභාට ශටත ශයොමු  ළ ුතුමයැයි මම ශයෝනනා   මි.  

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  සාටශශ   ටුතුම 
අමාතයුමමා ශටුවශටන් මම 201  ටම ෂය සඳහා රීළිශනෝචියය 

දිසාත්රික් ශ්  ම්  ාම යාලශ   ාම ය සාධන හා ටාම කර  ණුම්ම් 
ටාම තාට ඉදිරිප්ත   මි.  

එම ටාම තාට අභයන්ත  පරිපාලන හා  ානය  ළමනා  ණය 

පිළිාඳ තෙංශි  අධීක්ෂණ  ා   සභාට ශටත ශයොමු  ළ ුතුමයැයි 
මම ශයෝනනා   මි.    

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ඉ ම් සහ පාම ලිශම්න්ුම 
ප්රතිසෙංසා  ණ අමාතයුමමා ශටුවශටන් මම 201  ටම ෂය සඳහා 

පාම ලිශම්න්ුමශව් තණ්ඩු පක්ෂශ  ප්රධාන සෙංවිධාය   ාම යාලශ  
ටාම කර   ාම ය සාධන ටාම තාට ඉදිරිප්ත   මි.  

එම ටාම තාට නනති   ටුතුම (දූෂණ විශ ෝධි  හා මාධය 

පිළිාඳ තෙංශි  අධීක්ෂණ  ා   සභාට ශටත ශයොමු  ළ ුතුමයැයි 
මම ශයෝනනා   මි.    

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துமறசொர் மேற்பொர்மெக் குழு அறிக்மககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

I 
ගු ඉ. චාේසන නිර්මලනාදන් මතතා 
(ேொண்புேிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ேலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கமள, மபொக்குெரத்து  

ேற்றும் ததொமலத்  ததொடர்பு பற்றிய துமறசொர் மேற்பொர்மெக் 

குழுெின் தெிசொளொின் சொர்பில், அக்குழுவுக்கு ஆற்றுப் 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

படுத்தப்பட்ட, “2014ஆம் ஆண்டுக்கொன மதசிய மபொக்குெரத்து 

ஆமணக்குழுெின் ஆண்டறிக்மக”, “ 2013 ேற்றும் 2014ஆம் 

ஆண்டுகளுக்கொன வீதி அபிெிருத்தி அதிகொரசமபயின் 

ஆண்டறிக்மககள்" ேற்றும் “2016ஆம் ஆண்டுக்கொன 

மேொட்டொர் ெொகன மபொக்குெரத்துத் திமணக்களத்தின் 

தசயலொற்றுமக அறிக்மக” மபொன்றெற்மற நொன் 

சேர்ப்பிக்கின்மறன்..   
 

සභාපම්සය මත ි බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
II 

ගු ලකී ජ්යවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு லக்கி ஜயெர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ශස ්ය හා මානට 
සුාසාධනය  සමාන සවිාලගැන්වීම පිළිාඳ තෙංශි  අධීක්ෂණ 

 ා   සභාට ශටත ශයොමු   න ලව “2017 අෙං  2 ව න පනතින් 
සෙංශ ෝධිත 2013 අෙං  1 ව න දිවි නැගුම පනත යටශ්ත නිශයෝග” 
සම්ාන්ධශයන් වූ එීම  ා   සභාශව් ටාම තාට මම ඉදිරිප්ත   මි.  

 

සභාපම්සය මත ි බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
III 

 

ගු වසන්ත අලුවිතාපර් මතතා (කෘෂිකර්ම රාජ්ය 

අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு ெசந்த அலுெிஹொமர - கேத்ததொழில் இரொஜொங்க  

அமேச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  නාතයන්ත  සාඳතා පිළිාඳ 
තෙංශි  අධීක්ෂණ  ා   සභාට ශටත ශයොමු   න ලව ුුමරු 
පළා්ත සෙංාා   අධි ාරිශ  ප්රඥප්තති ශ ුමම්පත සම්ාන්ධශයන්  

එම  ා   සභාශව් අුමරු ටාම තාට මම ඉදිරිප්ත   මි.  
 

සභාපම්සය මත ි බිය යුුරයයි නිපයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
පපත්සම් 
ேனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු ඒ.ඩී. ුමසිේ පප්රේමජ්යන්ත මතතා (විදයා  තාක්ෂණ තා 
පර්පේෂණ අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு  ஏ.டி. சுசில் பிமரேஜயந்த - ெிஞ்ஞொன, 

ததொழில்நுட்ப ேற்றும் ஆரொய்ச்சி அமேச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ුවශගශගො   නාලන්වා ාම 

පා   අෙං   4 ඒ ව න සාගානශයහි පදිෙංිය රීෙංසාලි ශ ෝසන් 
මහතාශගන් ලැබුම් ශප්තසමක් මම පිළිගන්ටමි. 

 

ගු දුමින්ද දිසානායක මතතා (කෘෂිකර්ම අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு துேிந்த திசொநொயக்க - கேத்ததொழில் அமேச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මම පහත සඳහන් ශප්තසම් 

ශව  පිළිගන්ටමි. 

(1)  ට්තතල  ප ණ න්ව ට්තත  අෙං  58 ව න සාගානශයහි 
පදිෙංිය බී.එසා. ාන්ද්රසිරි ශපශම  ා මහතාශගන් ලැබුම්    
ශප්තසම; සහ 

(2)  අුව ාධපු   මිහින්තලා පා    න්නට්ටිය  ුතනිට් 8/1 ව න 
සාගානශයහි පදිෙංිය  බ්ලිව්.එම්.පී. ස ්ත කුමා  මහතාශගන් 
ලැබුම් ශප්තසම. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ාන්දිම වී ක්ශ ොඩි මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු හරින් ප්රනාන් ක මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගු බුද්ධික පි රණ මතතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මාත   හි්තතැටිය මැව  
මැවශගව ට්තත යන ලිපිනශයහි පදිෙංිය පී.ඩී.  ්තනපාල 
මහතාශගන් ලැබුම් ශප්තසමක් මම පිළිගන්ටමි. 

 

ගු අ. අරවින්ද් කුමාර් මතතා 
(ேொண்புேிகு அ. அரெிந்த் குேொர்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
Mr. Deputy Speaker, I present two petitions from Mr. 

S.S. Nadaras of No.20A, 2nd Lane, Ambatenna Watta, 
Bandarawela.  

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සන්දි්ත සම සිෙංහ මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද පපත්සම්  මතජ්න පපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 
සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිපයෝග කරන  ලදී. 

சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ேனுக்கமளப் தபொதுேனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ාන අෙං  2-97 /'1 -(2   ගරු බිම්   ්තනාය  මහතා. 
      

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා එම ප්ර ානය අහනටා. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ඉ ම් සහ පාම ලිශම්න්ුම 

ප්රතිසෙංසා  ණ අමාතයුමමා ශටුවශටන් එම ප්ර ානයට පිළිුම  ීම 
සඳහා මා සති ශව    ාලයක් ඉ් ලා සිටිනටා. 

 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිපයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ගු මංගල සමරවීර මැි ුරමා අපරාධා පීමක්ෂණ 
පදපාර්තපම්න්ුරව  කළ පැමිණිේල  වර්තමාන 

තත්ත්වය 
ேொண்புேிகு ேங்கள சேரவீர குற்றப் புலனொய்வுத் 

திமணக்களத்துக்குச் தசய்த முமறப்பொடு : 

தற்மபொமதய நிமலமே 
COMPLAINT LODGED AT CRIMINAL INVESTIGATION 

DEPARTMENT BY HON.MANGALA SAMARAWEERA: 
CURRENT SITUATION 

 

1008/’1  

3. ගු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මතතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අධි  ණ අමාතයුමමාශගන් සූ  ප්ර ානය- (2 : 

(අ   (i) නාති  ත ක්ෂාටට සහ ප්රනාතන්්රටාවයට 
අනුම ක් ාැවින්  ප්රමු්තා පවනමින් විමම  නය 
  න ශමන් ඉ් ලමින් එට ට විශශ   ටුතුම 
අමාතය මෙංගල සම වී  මැතිුමමා විසින් 
2015.01.08 ටැනි දින  ාත්රිශ  නනාධිපතිට ණ 
ප්රතිලල අ්තහිුමවීශම් කුමන්්රණයක් පිළිාඳට  
2015.01.14 ටැනි දින අප ාධ පරීක්ෂණ 
ශවපාම තශම්න්ුමටට පැමිණි් ලක් ඉදිරිප්ත  ළ 
ාට්ත;  

 (ii) ඒ පිළිාඳට මවිසින් ඉදිරිප්ත  ළ පාම ලිශම්න්ුම 
ටාිය  ප්ර ානය ට 201 .03.09 ටැනි දින පිළිුමරු 
ශවමින් ීයතිය හා සාමය සහ වක්කරණ සෙංටම ධන 
අමාතයට යා විසින් ීයතිපති ුපශවසා 
ශනොලැබීශමන් ඉදිරි  ටුතුම සණහිට සතැයි 
පැටූ  ාට්ත; 

 එුමමා පිළිගන්ශන්ව? 

(ත  (i) එීම විමම  නය පිළිාඳ ටාම තාටක් ීයතිපතිට යාට 
ලැබුම් දිනය  ටශම ව;  

 (ii) එීම විමම  නය පිළිාඳ ීයතිපති ුපශවසා 
ශපොලීසියට යැවූ දිනය  ටශම ව; 

 (iii) ීයතිපති ුපශවසා ශම් ටනශතක් යටා ශනොමැති 
නම්  ඊට ාලපෑ ශහේුම  ටශම ව; 

 යන්න එුමමා ශමම සභාටට වන්ටන්ශන්ව? 

(ස   ශනො එශසේ නම්  ඒ මන්ව? 

 
நீதி அமேச்சமரக் மகட்ட ெினொ:  

(அ) (i )  மதசிய பொதுகொப்புக்கும் ேற்றும் 

சனநொயகத்துக்கும் அச்சுறுத்தலொகக் 

கொணப்படுெதனொல், 2015.01.08ஆம் திகதி 

இரெில் சனொதிபதித் மதர்தல் முடிவுகமள 

இமடநிறுத்தும் சதித்திட்டதேொன்று குறித்து 

முன்னுொிமே அடிப்பமடயில் புலனொய்வு 

தசய்யுேொறு மகொொி, 2015.01.14ஆம் திகதி, 

அப்மபொமதய தெளிநொட்டலுெல்கள் அமேச்சர் 

ேங்கள சேரவீர குற்றப் புலனொய்வுத் 

திமணக்களத்துக்கு முமறப்பொதடொன்மறச் 

சேர்ப்பித்துள்ளொர் என்பமதயும்; 

 ( i i )  இது ததொடர்பில் நொன் முன்மெத்த பொரொளுேன்ற 

ெொய்மூல ெினொவுக்கு 2016.03.09ஆந் திகதி 

ெிமட அளித்த, சட்டம், ஒழுங்கு ேற்றும் ததற்கு 

அபிெிருத்தி அமேச்சர், சட்ட ேொஅதிபொின் 

ஆமலொசமனகள் கிமடக்கப் தபறொமேயொல் 

மேற்தகொண்டு நடெடிக்மககள் 

தமடப்பட்டுள்ளதொக ததொிெித்தொர் என்பமதயும்; 

அெர் ஏற்றுக்தகொள்ெொரொ? 

( ஆ) (i )  மேற்குறிப்பிட்ட புலனொய்வு அறிக்மக சட்ட 

ேொஅதிபருக்கு கிமடக்கப்தபற்ற திகதி யொது; 

 ( i i )  மேற்குறிப்பிட்ட புலனொய்வு பற்றிய சட்ட 

ேொஅதிபொின் ஆமலொசமனகள் தபொலிஸொருக்கு 

அனுப்பிமெக்கப்பட்ட திகதி யொது; 

 ( i ii )  சட்ட ேொஅதிபொின் ஆமலொசமனகள் 

இதுெமரயில் 

அனுப்பிமெக்கப்படெில்மலதயனில், இதற்கு 

ஏதுெொன கொரணிகள் யொமெ; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ?  

( இ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Justice : 

(a)  Will he admit that- 

 (i) Hon. Mangala Samaraweera, the then 
Minister of Foreign Affairs made a 
complaint to the Criminal Investigation 
Department on 14.01.2015 regarding a 
conspiracy to withhold the results of the 
Presidential Election on the night of 
08.01.2015, requesting that the investigation 
be prioritized in consideration of the threat 
to national security and to democracy; and 

 (ii) in response to a Question for Oral Answers 
raised by me in Parliament, the Minister of 
Law and Order and Southern Development 
stated on 09.03.2016 that taking further 
action has been halted because remarks of 
the Attorney-General have not been 
received?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the date on which a report on the aforesaid 
investigation was received by the Attorney-
General; 

 (ii) the date on which remarks of the Attorney-
General regarding the aforesaid 
investigation were sent to the Police; and 

 (iii) if Attorney-General’s remarks have not 
been sent yet, of the reasons for it? 

(c) If not, why? 
 

ගු එච්.ආර්. සාරතී දුෂනමන්ත මතතා (අධිකරණ නිපයෝජ්ය 
අමාතයුරමා තා බුද්ධා ශ්ාසන නිපයෝජ්ය අමාතයුරමා)  
(ேொண்புேிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ேந்த - நீதி பிரதி அமேச்சரும் 

புத்தசொசன பிரதி அமேச்சரும்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  අධි  ණ අමාතයුමමා 
ශටුවශටන් මා එම ප්ර ානයට පිළිුම  ශවනටා.  
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පාම ලිශම්න්ුමට 

(අ   (i) අධි  ණ අමාතයාෙං ශ  විෂය පගයට අය්ත 
ශනොශව්. 

 (ii) නැත.  

  විමම  න ටාම තාට සම්ාන්ධශයන් ීයතිපති 
ුපශවසා ලැබීශමන් පසු ඉදිරි ක්රියාමාම ග ගන්නා 
ාට ගරු ීයතිය හා සාමය සහ වක්කරණ සෙංටම ධන 
අමාතය සාගල  ්තනාය  මැතිුමමා විසින් 
201 .03.09 ටන දින පාම ලිශම්න්ුමශව් ී ප්ර ා  
  න ලව ාට හැන්සාඩ් ටාම තාශව් සඳහන්ට සත. 

 (ත  (i) ඉසව්ගත විමම  නය පිළිාඳ ටාම තාටක් 2015 
ශපා ටාරි මස 14 දින අප ාධ පරීක්ෂණ 
ශවපාම තශම්න්ුමට ශටතින් ීයතිපති 
ශවපාම තශම්න්ුමටට ලැබී සත. 

 (ii) අප ාධ පරීක්ෂණ ශවපාම තශම්න්ුමට විසින් 
ඉදිරිප්ත   න ලව විමම  න ුධිත පරීක්ෂා 
රීරීශමන් පසු අප ාධ ශාෝවනාටක් ඉදිරිප්ත 
රීරීමට ප්රමාණට්ත  රුම් ස්තවැයි සල ා ාැලීම 
සඳහා යම් යම්  රුම් සම්ාන්ධශයන් ටැඩි ක  
විමම  න පට්තටා විමම  න සටහන් ුධිතයක් 
ීයතිපති ශවපාම තශම්න්ුමට ශටත ශයොමු   න 
ශලස වැුවම් ී  සත. 

 (iii) අවාළ ටැඩි ක  විමම  න සටහන් ු ධිත ීයතිපතිුමමා 
ශටත ලැබුම් විට ඊට අවාළට ීයතිපති ුපශවසා 
ලාා ී මට  ටුතුම   ුව සත. 

(ස         පැන ශනොනඟී. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පළමුටන අුමරු ප්ර ානය අහන්න. 

 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මතතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ශමම පැමිණි් ලට අවාළට  

පළමුටැනි සැ  රුටා වුශණ් මමයි.  ඒ නිසා ශම් පිළිාඳට ගරු 
ීයතිය හා සාමය සහ වක්කරණ සෙංටම ධන අමාතයුමමාශගන් මා 
ප්ර ාන  ළාම එුමමා රීව්ටා  ීයතිපති ුපශවසා එටා නැහැයි රීයලා. 
අධි  ණ සමතිුමමාශගන් ප්ර ාන  ළාම අධි  ණ සමතිුමමා 

රීයනටා  ශපොලීසිශයන් ශතො ුමරු එටා නැහැයි රීයලා. 
ශවපැ්තතට ශාෝලය පාසා රීරීමකුයි තිශාන්ශන්.  ගරු නිශයෝනය 
 ගානාය ුමමනි  ශම්  ශට් ඉහළම පු ටැසියකු ටන ගරු 

ටම තමාන මුව්  සමතිුමමා -හිටපු විශශ   ටුතුම සමතිුමමා- 
නාති  ත ක්ෂාටට තම නනයක් ටන හමුවා කුමන්්රණයක් ගැන 
පැමිණිලි  ළාම ීයතිපතිුමමායි  ශපොලීසියයි හැසිශ න්ශන් 

ශමශහම නම්  ශම්  ශට් නාති  ත ක්ෂාට ප්රාල අනුම   ශන් 
තිශාන්ශන්. 

 

ගු එච්.ආර්. සාරතී දුෂනමන්ත මතතා   
(ேொண்புேிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ேந்த) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

නඩුටක් පැටරීමට අට ය  රුම්  ා ණා තිශානටාව රීයලා 
ීයතිපති ශවපාම තශම්න්ුමට සෑහීම ට ප්තශටන්න ඕනෑ. ඒ  රුම් 

 ා ණා පිළිාඳට තමයි ටැඩි ක  පරීක්ෂණ සඳහා නැටත ටතාටක් 
ශපොලීසිශයන් විමසලා තිශාන්ශන්. ඒ  තමයි මට ශවන්න තිශාන 
ු්තත ය. වැන් ශම්  ටුත්තත ශ රීශගන යනටා. ශ ොතැන ට්ත 
සන හිටලා නැහැ. 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවටැනි අුමරු ප්ර ානය. 

 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මතතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ශමම ප්ර ානශ  තිශාන 
ා පතළ ම සල ා ප්රමු්තා පවනමින් ශම් පිළිාඳට  ටුතුම 

රීරීමට ීයතිපතිුමමාට ුපශවසා ලාා ශවන්ශන්ව? 

 

ගු එච්.ආර්. සාරතී දුෂනමන්ත මතතා   
(ேொண்புேிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ேந்த) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ස්තතටම පසුණුය  ාල 
සීමාට ුමළ ීයතිපති ශවපාම තශම්න්ුමශව් වි ාල ප්රමාවයක් තිබුණා. 
අපි ඒ සියලු  රුම්  ා ණා වන්නටා. අපි මාස 15  ටාශග 

 ාලයක් සුමළත පළමුටැනි ටතාටට නඩු  ටුතුම 5 200ක් ටාශග 
ප්රමාණයක් - 5 000 ට ටැඩි ප්රමාණයක් - අටසන්   ලා 
තිශානටා. ඔාුමමාශග ඉ් ලීම සල ා ාලා අපට ඒ අුවට ක්රියා 

  න්නට පුළුටන්. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුමන්ටැනි අුමරු ප්ර ානය. 

 
ගු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මතතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා හිතට්ත නිශයෝනය 

අමාතයුමමා තමන්ශග නන්ව වාය යන්ට ලාා ශවන පිළිුම  ටශග 
"සල ා ාලන්නම්" රීයලා තමයි මට්ත රීව්ශව්. ඒ නිසා මම 
ුමන්ටැනි අුමරු ප්ර ානයක් සසීශමන් ටැළීම සිටිනටා. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔාුමමා රීයනටා  ශම් ප්ර ානයට අවාළට  ීයතිපතිුමමාශග 

 ටුතුමටලට සන්් ල ගහන්න රීයලා. නිශයෝනය සමතිුමමා 
රීයනටා  එුමමා එශහම ාලපෑම්   න්ශන් නැහැ රීයලා. ඒශහම 
ශන්ව? 

 

මධායම රජ්ය  අයත් මාර්ග   මාතර දිසන්රික්කය 
ேத்திய அரசுக்குொிய வீதிகள்:ேொத்தமற ேொெட்டம் 
ROADS BELONG TO CENTRAL GOVERNMENT: MATARA 

DISTRICT 

1307/’1  

6.  ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ුසසා අධයාපන හා මහාමාම ග අමාතයුමමාශගන් සූ               
ප්ර ානය - (1  

(අ  (i) මාත  දිසාත්රික් ය ුමළ පිහිටි  මධයම  නයට අය්ත 
මාම ග රීශලෝමීටම  ප්රමාණය ශ ොපමණව; 

 (ii) එය මාම ග සෙංටම ධන අධි ාරිශ  ශරේණිගත 
රීරීම්ටලට අුවට ශටන් ශටන් ට ශයන්  ටශම ව; 
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 (iii) ටම ෂ 2013 සිට 201  වක්ටා මාත  දිසාත්රික් ශ  
 ාපට් අුම ා සති මාම ග රීශලෝමීටම  ප්රමාණය  
එක් එක් ටම ෂය අුවට ශටන් ශටන් ට ශයන් 
ශ ොපමණව; 

 (iv) ටම ෂ 2013 සිට 201  වක්ටා මාත  දිසාත්රික් ශ  
මාම ග සෙංටම ධනයට හා න ්තුමටට ශටන්   ුව 
ලැබූ මුවල  එක් එක් ටම ෂය අුවට ශටන් ශටන් 
ට ශයන් ශ ොපමණව; 

 යන්න එුමමා ශමම සභාටට වන්ටන්ශනහිව?  

(ත  ශනො එශසේ නම්  ඒ මන්ව? 
 

உயர் கல்ெி ேற்றும் தநடுஞ்சொமலகள் அமேச்சமரக் 

மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i )  ேொத்தமற ேொெட்டத்தில் அமேந்துள்ள ேத்திய 

அரசுக்குொிய வீதிகளின் கிமலொேீற்றர் அளவு 

எவ்ெளவு என்பமதயும்;  

 (ii )  அது வீதி அபிெிருத்தி அதிகொரசமபயின் 

தரப்படுத்தலுக்கு அமேய தெவ்மெறொக யொது 

என்பமதயும்; 

 (iii )  2013 முதல் 2016ஆம் ஆண்டுெமர ேொத்தமற 

ேொெட்டத்தில் கொப்பட் இடப்பட்டுள்ள வீதிகளின் 

கிமலொேீற்றர் அளவு ஒவ்தெொரு ெருடத்துக் 

கமேய தெவ்மெறொக எவ்ெளவு என்பமதயும்; 

 ( iv )  2013 முதல் 2016ஆம்  ஆண்டுெமர ேொத்தமற 

ேொெட்டத்தில் வீதிகள் அபிெிருத்தி ேற்றும் 

பரொேொிப்புக்கொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணத் 

ததொமக ஒவ்தெொரு ெருடத்துக்கமேய 

தெவ்மெறொக எவ்ெளவு என்பமதயும் 

 அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Higher Education and Highways:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of kilometres of the roads 
belong to the Central Government in the 
Matara District; 

 (ii) Separately the classifications of those roads 
according to the Road Development 
Authority; 

 (iii) the number of kilometres of the carpeted 
roads in the District of Matara from 2013 to 
2016 in respect of each year separately; and 

 (iv) the amount of money allocated to develop 
and maintenance of the roads in the Matara 
District from 2013 to 2016 in respect of 
each year separately? 

(b)    If not, why?  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි   මා එම ප්ර ානයට පිළිුමරු 

ශවනටා. 

(අ  (i) රීශලෝමීටම  415.32යි. 

 (ii) A ශරේණිශ  මාම ග - රීශලෝමීටම  139.55යි. 

  B ශරේණිශ  මාම ග - රීශලෝමීටම  275.77යි. 

 (iii) මාම ග සෙංටම ධන අධි ාරියට අය්ත මාම ග 

 

 

(iv)  

 

(ත  අවාළ ශනොශව්. 

 
ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මාශග පළමු අුමරු ප්ර ානය 

ශමයයි.   ගරු සමතිුමමනි  මාත  - හක්මණ ප්රධාන මාම ගශ  
මාත  ශාෝධිය ළඟ සිට  ුම ාට ශපොම්පාගා ය වක්ටා රීශලෝමීට  
02ක් පටතිනටා. ඒ  මෙංතීරු හත ට සෙංටම ධනය රීරීම සඳහා මීට 

අවුරු ක හත  ට පහ ට  ලින් තීන් කටක් ග්තතා. නමු්ත 
ශශශපොළටලට ටන්දි ශගවීම සඳහා මුව්  ශනොමැතිවීම ශහේුමශටන් 
ශම් ශමොශහොත වක්ටා ඒ  ටුතුම සන හිට තිශානටා. ඒ නිසා 

ටම ෂය රීශලෝමීටම  ප්රමාණය 

2013 රී.මී. 31.50 

2014 රී.මී. 57.37 

2015 රී.මී. 13.80 

2016 රී.මී. 30.20 

  2013 2014 2015 2016 

පළා්තභා  

අධයක්ෂ 

 ාම යාලය 
මන්න් 

න ්තුමටට 

රු. 

මිලියන 

222.75 

රු. 

මිලියන 

325.35 

රු. 

මිලියන 

180.03 

රු. 

මිලියන 

116.98 

පළා්තභා  

අධයක්ෂ 

 ාම යාලය 
මන්න් 

සෙංටම ධනයට 

රු. 

මිලියන 

300.00 

රු. 

මිලියන 

300.00 

රු. 

මිලියන 

500.00 

රු. 

මිලියන 

300.00 

ටයාපිති 

මන්න් 

සෙංටම ධනයට 

රු. 

මිලියන 
2420.00 

රු. 

මිලියන 

4254.00 

රු. 

මිලියන 

270.00 

රු. 

මිලියන 

1513.00 

          

ටයාපිති 

මන්න් පළා්ත 

සභා හා 
ප්රාශශශීය සභා 

මාම ග 

සෙංටම ධනයට 

- - රු. 

මිලියන 
1559.14 

රු. 

මිලියන 

1464.66 

මුළු එ ුමට 

සෙංටම ධනයට 

හා 
න ්තුමටට 

රු. 

මිලියන 
2942.75 

රු. 

මිලියන 

4879.35 

රු. 

මිලියන 
2509.17 

රු. 

මිලියන 

3394.64 

937 938 



පාම ලිශම්න්ුමට 

මාත  නග ශ  වි ාල තවාවයක් වැන් නිම මාණය වී තිශානටා. 
ශම් ශමොශහොශ්ත සති වී තිශාන ගෙංටුම  ත්ත්තටය්ත එක්  
හක්මණ පාශම  වි ාල අම බුවයක් තිශානටා. මාත  දිසාත්රික් ශ   

ගරු මන්ත්රීුමමන්ලා ශමතැන ඉන්නටා නම්  ඒ ගැන සාක්කර ව නටා 
සති. ගරු බුශධි  පති ණ මන්ත්රීුමමා්ත ශම් ගරු සභාශව් ඉන්නටා.  

ගරු අමාතයුමමනි  ටන්දි ශගවීම සඳහා අට ය   න මුව්   

ඉතා ශ ටි  ාල සීමාට ී  ඩිනමින් ශටන්   ලා   හක්මණ පා  
මෙංතීරු හත  ට පුළු්  රීරීශම්  ටුතුම පටන් ගන්ශන්  ටවාව? 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමො ක්ව  ඒ පා ? 

 

ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මාත  - හක්මණ ප්රධාන පා . මාත  ශාෝධිය අසළ සිට ුම ාට 
ශපොම්පාගා ය වක්ටා වූ රීශලෝමීට  ශව . ඒ සම්ාන්ධ  ැබිනට් 
තීන් කට ග්තශ්ත 2013ී.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු මන්ත්රීුමමා  මම ඒ  ගැන ශසොයලා ාලන්නම්. 

 
ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මශග ශවශටනි අුමරු ප්ර ානය ශමයයි ගරු සමතිුමමනි. ඒ 

මාටශ්තම  ාණ්  ුමනක් ඉන්නටා. අයිති රුශටෝ ඉන්නටා  ා ක 
පවනම මත ලාා ග්ත අය ඉන්නටා  ඒ ටාශගම  නශ  ශශශපොළ 
තිශානටා. ශමයින්  මුළුමනින්ම ශශශපොළ අහිමි ශටන  -එක්ශ ෝ 

නිටස    ය ශහෝ ඉ ම- ප්රමාණය මම වන්නා ත මින් 57ක් පමණ 
ශටනටා. එයින් ා ක පවනම මත හිටපු අයට ටන්දි ලාාී ම සඳහා 
ශම් වක්ටා රීසි ක ටැ  පිළිශටළක් අ ශගන නැහැ. ඒ  එක්ත ා 

අසාධා ණයක් ශටනටා. අපි මීට ශප  මාත  ප්රධාන පා  පුළු්  
රීරීශම්ී සහ අකුරැසාස පා  පුල්  රීරීශම්ී ා ක පවනම යටශ්ත සිටි 
අය ශටුවශටන් විශ ේෂ සහනශීලී ටැ  පිළිශටළක් ක්රියා්තම  

  ලා වි ් ප සාගාන පටා ඔවුන්ට ලාා  කන්නා. හක්මන පාශම ී්ත 
අපි එටැනි තැන් හඳුනාශගන ඒ මූලි   ටුතුම පිළිාඳ සා ්චනා 
මට්ටමින් තිබුශණ්. නිලධාරින් සියලු ශවනාම ඒ ගැන වන්නටා. 
නමු්ත ශම් ශමොශහොශ්ත ා ක පවනම මත සිටින අය ශටුවශටන් 

වි ් ප ටැ  පිළිශටළක් ශනොමැතිවීම නිසා ප ම්ප ා ගණනාටක් 
මාත  නග  සීමාශව් පදිෙංියශටලා සිටි වි ාල පිරිස ට ුන්හිටිතැන් 
අහිමි ශටනටා. ඒ සම්ාන්ධශයන් ටැ  පිළිශටළක් තිශානටාව? 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ශසොයලා ාලන්නම්. 

 

ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මාශග ුමන්ශටනි අුමරු 
ප්ර ානය ශමයයි. ගරු සමතිුමමනි  ඔාුමමා වන්නටා ශම් 

ශමොශහොශ්ත මාත  දිසාත්රික් ශ  ත්ත්තටය. 19 9න් පසු සති වුම් 
ා පතළම ගෙංටුම  ත්ත්තටය සති ශටලා තිශානටා. අාලන් 

පාලම් ශව ක් තිශානටා. සපුශගො  පාලම  -ගරු එසා.බී. 

දිසානාය  සමතිුමමා්ත වන්නටා- තිශාන්ශන් සපුශගො  
විහා සාගානය අසලයි. අශ්ත ශ ෝහණ පාම  ාටශ  අුවනාය  
අතිපූනීයය ඕමාශම   සාසප නාය  හාමු කරුටන්ශග පන්සල. ශම් 
 ගා   න ශමොශහොශ්ත්ත ුන් ටහන්ශසේශග පන්සල ටුමශ න් 

යට ශටලා  ුන්ටහන්ශසේට එළියට එන්න විධියක් නැහැ. ශම්  ගා 
  න ශමොශහොශ්ත්ත.  

ඒ සපුශගො  පාලම  ඊළඟට  ප්රධාන පාශම  තිශාන 

ශ ො ඹුරුටාන පාලම; ශම් පාලම් ඉතාම අාලන් ත්ත්තටශ යි 
තිශාන්ශන්. සමහ  විට ශහට ුශශ ටන විට ශම් පාලම්  ැඩිලා 
තිශයන්න්ත පුළුටන්. හැාැයි  ශම්  අකුරැසාස  ඹුරුපිටිය යා 

  න ප්රධාන පා යි.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ඔාුමමාශග ප්රශශ ය ශන්  ගරු මන්ත්රීුමමනි. 

 
ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

සපුශගො  පන්සල අසල  අකුරැසාස සහ  ඹුරුපිටිය යා   න 
ප්රධාන පාශම  තිශාන පාලම සහ මාත  සිට මුලටියන වක්ටා පාශම  

තිශාන ශ ො ඹුරුටාන පාලම ගැනයි මම රීයන්ශන්  ගරු 
සමතිුමමනි. ශම්ටා ප්රධාන පාශම  තිශාන්ශන්.  ශම් පාලම් ශව  
ගැන ඔාුමමා  ඩිනමින් තීන් කටක් ග්තශ්ත නැ්තනම්  ශම් ගෙං ටුම  

ශහට වක්ටා පැටුමශණෝත  ඉතාම ශ ෝ නන  ත්ත්තටයක් 
නිම මාණය ශටන්න පුළුටන්.  

 

 ලන්පද්සි පාලන සමපේදී රාජ් පරෝහින්න් පලස නම් 
කළ ශ්රී ලාංකිකයන්   විසනතර 

ஒல்லொந்தர் இரொஜதுமரொகிகளொகப் 

பிரகடனப்படுத்திய இலங்மகயர்கள் :ெிபரம் 

SRI LANKANS NAMED TRAITORS DURING DUTCH RULE: 
DETAILS 
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8.  ගු බුද්ධික පි රණ මතතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 අභයන්ත   ටුතුම  ටය  සෙංටම ධන හා සෙංසා ිති   ටුතුම 
අමාතයුමමාශගන් සූ  ප්ර ානය - (1 : 

(අ  (i) ශ්රී ලෙං ාශව් ලන්ශශසි පාලන සමශ ී  ාන 
ශද්රෝහින් ශලස නම්  ළ ශ්රී ලාෙංරී යන්  වුරුන්ව; 

 (ii)  ඔවුන්  ාන ශද්රෝහින් ශලස නම් රීරීමට ශහේුම 
 ටශම ව;  

 යන්න එුමමා සඳහන්   න්ශනහිව? 

(ත  (i)  ාන ශද්රෝහිශයකු ශලස නම්  ළ පසු ඔට ට අහිමි 
ටන  ට ප්රසාව  ටශම ව; 

 (ii)  එම ට ප්රසාව අහිමි වීම ඔට ශග පවුශ්  අයට 
ාලපාන්ශන්ව; 

 (iii) එශසේ නම්  ඒ  ට  ත ා ශයන්ව;  

 යන්න එුමමා ශමම සභාටට වන්ටන්ශන්ව? 

(ස  (i) ලන්ශශසීන්  ාන ශද්රෝහින් ශලස නම්  ළ ශ්රී 
ලාෙංරී යන් එම ශ් ්නයන්ශගන් ඉට්ත රීරීමට 
 ටුතුම    තිශබ්ව; 
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 (ii)  ඔවුන් නාති  වී යන් ශලස නම් රීරීමට  ටුතුම 
  න්ශන්ව;  

 යන්න්ත එුමමා ශමම සභාටට වන්ටන්ශන්ව? 

(ඈ  ශනො එශසේ නම්  ඒ මන්ව? 

 

உள்ளக அலுெல்கள், ெட மேல் ேொகொண அபிெிருத்தி 

ேற்றும் கலொசொர அலுெல்கள்  அமேச்சமரக்  மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் ஒல்லொந்தர் ஆட்சிக்கொலத்தில் 

இரொஜ துமரொகிகளொகப் பிரகடனஞ் 

தசய்யப்பட்ட இலங்மகயர்கள் யொெர்; 

 (ii) இெர்கள் இரொஜ துமரொகிகளொகப் பிரகடனஞ் 

தசய்யப்பட்டமேக்கொன கொரணங்கள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச் சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) இரொஜ துமரொகிகளொகப் பிரகடனஞ் 

தசய்யப்பட்ட பின்னர் அெர் இழக்கின்ற 

சிறப்புொிமேகள் யொமெ; 

 (ii) அத்தமகய சிறப்புொிமே இழப்பு அெர்களின் 

குடும்பத்தெர்கமளப் பொதிக்குேொ; 

 (iii) ஆதேனில், அது எவ்ெொறு; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(இ) (i) ஒல்லொந்தர்களொல் இரொஜ துமரொகிகளொகப் 

பிரகடனஞ் தசய்யப்பட்ட இலங்மகயர்கமள 

அப்பதிமெடுகளிலிருந்து நீக்க நடெடிக்மக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளதொ; 

 (ii) இெர்கமள மதசிய வீரர்களொகப் பிரகடனஞ் 

தசய்ய நடெடிக்மக எடுப்பொரொ; 

 என்பமதயும் அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்மறல், ஏன்? 

  

asked the Minister of Internal Affairs, Wayamba 
Development and Cultural Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the Sri Lankans who were named as traitors 
during the Dutch rule in Sri Lanka 

 (ii) the reasons for naming the particular 
individuals as traitors? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the privileges that an individual is deprived 
of when named as a traitor; 

 (ii) whether the deprival of such privileges has 
any effect on the family members of the 
particular individuals; and 

 (iii) if so, in which manner? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether action has been taken to remove 
the names of the Sri Lankans  who have 
been named as traitors by the Dutch from 
the aforesaid registers; 

 (ii) whether action will be taken to name them 
as national heroes? 

 (d)  If not, why? 

ගු එසන.බී. නාවින්න මතතා (අභයන්තර ක යුුර  වය  
සංවර්ධාන තා සංසනකෘි ක ක යුුර  අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு  எஸ்.பி. நொெின்ன - உள்ளக அலுெல்கள், 

ெடமேல் அபிெிருத்தி ேற்றும் கலொசொர அலுெல்கள் 

அமேச்சர்) 

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  එම ප්ර ානයට පිළිුම  

ශමශසේයි.  

(අ   (i)  ඓතිහාසි  මූලාර අුවට රීසි  ශල  ශ්රී 
ලෙං ාශව් ලන්ශශසි පාලන සමයක් තිබුශණ් නැත. 
ඒ අුවට ලන්ශශසින් යටශ්ත ශ්රී ලාෙංරී යන් 
රීසිශටකු ශහෝ  ාන ශද්රෝහින් ශලස නම් රීරීමක් 
සි කවූශ ව නැත. 

ක්රි.ට. 1 5  සිට 179  වක්ටා ලන්ශශසි ශප දිග ඉන්දියා 
ශටශළඳ සමාගම (VOC) සුමට ශ්රී ලෙං ාශව් මුට  කා  ප්රශශ  
රීහිපයක් පැටති අත   ඒටා පාලනය වූශ  ඕලන්ව  ානය යට ශ්ත 

ශනොට  ශටශළඳ සමාගශම් අධයක්ෂ මණ් ලය යටශ්තය. ඒ අුවට 
ශම ට රීසිශටකු  ාන  ශද්රෝහින් ශලස නම් රීරීමට ඉ  ලාා  කන් 
රීසි ක ීයතයුවූලල  ානය ාලයක් ලන්ශශසින්ට ශනොතිබුණි.  

ශ්රී ලෙං ාශව් මුට  කා  ප්රශශ  රීහිපයක් ලන්ශශසි ශටශළඳ 
සමාගම යටශ්ත පැටති අටධිශ   ශට් භූමි ප්රශශ ශයන් අතිවි ාල 

ශ ොටස ශශශීය  නටරුන් යටශ්ත පාලනය වූ ු  ට  ානයය 
ශම ට පැටති එ ම ීයතයුවූලල  ානයය විය.  

ලන්ශශසි සමාගම යටශ්ත මුට  කා  ප්රශශ ටල පාලන  ටුතුම 
ශමශහය වූ ඉහළම නිලධාරියා වූ තණ්ඩු ා ට යා පටා ු  ට 
 ජු සමුමශව් ටස  2 500ක් ටැනි ීම ඝ  ාලයක් තිසාශසේ සමසාත ශ්රී 

ලෙං ාට එක්ශසේස්තට පාලනය  ළ  නුමමා හැඳින්වූ 'ත්රී 
සිෙංහලාධීසාට ' යන නමින් වූ අත  ඔවුන් විසින් ු  ට  ජුට යටන 
ලව සියලු ලිපි ශ් ්න අ්තසන්   ුව ලැබුශව් 'ඔාශග ීම රු 

යටහ්ත ශසේට ' යුවශටනි. ඒ අුවට ඔවුන් ු  ට  ජු සමසාත ත්රී 
සිෙංහලශ   ජු ශලස පිළිග්ත ාට ව ඔවුන්ට  ට ුමළ සතැම් 
ප්රශශ ටල ශටළඳ  ටුතුමටල තධිපතය වැරීශම් ාලයක් මිස රීසි ක 

 ානීමය ාලයක් ශනොතිබුණ ාට ව පැහැදිලි ය.  

ශමම ත්ත්තටය යටශ්ත ශ්රී ලෙං ාශව් මුට  කා  ප්රශශ  පාලනය 
 ළ ලන්ශශසි ශටළඳ සමාගමට ලාෙංරී යන්  ානශද්රෝහීන් ශලස 
නම් රීරීමට රීසි ක ාලයක් ශනොතිබුණ ාටට ඓතිහාසි  
ශතො ුමරු සති ාට ව ඔවුන් ටැ ීමරීන් ශහෝ රීසි ක අටසාගාට  

එාඳු ාලයක් ක්රියා්තම     සති ාටට ඉතිහාසශ  මූලාරගත 
සාක්කර ශනොමැති ාට ව පැහැදිලි ය. ඒ අුවට ප්ර ානයට අවාළ 
පිළිුම  ටුවශ   

-  ශ්රී ලෙං ාශව් රීසි දින  ලන්ශශසි ුතගයක් ශහෝ ලන්ශශසි 
පාලන සමයක් ශනොතිබූ ාට  

-  ශ්රී ලාෙංරී යන්  ානශද්රෝහීන් ශලස ප්ර ා යට ප්ත රීරීමට 
ඔවුන්ට ාලයක් ශනොතිබූ ාට සහ 

-  ඒ අුවට ලන්ශශසීන් විසින් රීසි ක ශ්රී ලාෙංරී ශයකු 
 ානශද්රෝහීන් ශලස නම්    නැති ාටයි. 

  (ii)  අවාළ ශනොශව්. 

(ත   (i)  අවාළ ශනොශව්. 

 (ii)  අවාළ ශනොශව්. 

 (iii)  අවාළ ශනොශව්. 

(ස   (i)  අවාළ ශනොශව්. 

 (ii)  අවාළ ශනොශව්. 

(ඈ   පැන ශනොනඟී. 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

ගු බුද්ධික පි රණ මතතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු  ගානාය ුමමනි  මශග පළමුටැනි අුමරු ප්ර ානය ශමයයි. 
ශමම ප්ර ානයට  ීම ඝ සවිසාත ා්තම  පිළිුම ක් ලාා ීම පිළිාඳට 
අභයන්ත   ටුතුම  ටය  සෙංටම ධන හා සෙංසා ිති   ටුතුම 
අමාතයුමමාට මම සාුමතිටන්ත ශටනටා. ශමො ව  ශ්රී ලෙං ාශව් 
ඉෙංග්රීසි පාලන සමශ   ානශද්රෝහීන් විධියට ප්ත වුම් අය පිළිාඳට 
අපි ශම් ගරු සභාශව්ී ප්ර ාන රීරීශමන් පසුට අටසාගා ශව  ී 
නනාධිපතිුමමා  ඒ අය ඒ ත්ත්තටශයන් ඉට්ත   න්නට අට ය 
 ටුතුම  ළා. ඒ පිළිාඳට  නයට සාුමතිටන්ත ටන අත   මම තට්ත 
 ා ණයක් අභයන්ත   ටුතුම  ටය  සෙංටම ධන හා සෙංසා ිති  
 ටුතුම ගරු අමාතයුමමාශග අටධානයට ශයොමු   ටන්න 
 ැමැතියි. ඉෙංග්රීසි පාලන සමශ   ානශද්රෝහීන් විධියට නම්  ළ 
තට්ත අය ඉන්නටාය රීයලා ඒ පවු් ටල අය සඳහන්    
තිශානටා. ඒ අයට ඒ ශතො ුමරු ලාා ශවන්න අටසාගාටකු්ත 
ඉ් ලනටා. ඒ නිසා අමාතයාෙං ය ුමළ නි ාියත නිලධාරිශයක් 
යටශ්ත ඒ අයට අටසාගාටක් ලාා ීලා  පුට්ත ප්ත මාම ගශයන් 
වැන්වීමක්  ශළෝත  ඒ ටාශග අය ඉ් ලීම්   ාවි. එතශ ොට ඒ 
ඉ් ලීම් පිළිාඳට සල ා ාලා  ඔාුමමාශග අමාතයාෙං යට 
අධි  ණ අමාතයාෙං ය්ත  නනාධිපති ශ්  ම්  ාම යාලය්ත  එක්  
එ ුම ශටලා ඒ ාාශධ ටැ  පිළිශටළ ට යන්න පුළුටන්. ඒ නිසා 
ඔාුමමාශග අමාතයාෙං ය ඒ සඳහා මැදිහ්ත වීමක්   න්න  
ත ම්භයක් ශවන්න ූ වානම්ව රීයලා මා වැන ගන්න  ැමැතියි.  

 

ගු එසන.බී. නාවින්න මතතා 
(ேொண்புேிகு  எஸ்.பி. நொெின்ன) 

(The Hon. S.B. Nawinne) 

ගරු මන්ත්රීුමමනි  ඕනෑම අටසාගාට  ඒ සම්ාන්ධට ඉ් ලීම් 
  න්න. ඒ අුවට අපට  ටුතුම   න්න පුළුටන් ම තිශානටා. 

වැනට එශහම නම් තිශානටා නම්  ඒ ාට සඳහන්  ශළෝත අපට ඒ 
ගැන ශසොයා ාැලීමට හැරීයාටක් තිශානටා.  

 

ගු බුද්ධික පි රණ මතතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මම ශවටැනි අුමරු ප්ර ානයක් 
අහන්ශන් නැහැ. ශවටැනි  ා ණය විධියට ඔාුමමාශග්ත  ගරු 
සභාශව්්ත අටධානය ශයොමු   ටන්ශන්  ගරු  ලසා අලහ්තශපරුම 
මන්ත්රීුමමා රීව්ට විධියටම ගා් ල  මාත   හම්ාන්ශතොට   ළුත   
ශ ොළ    ෑග් ල සහ ගම්පහ දිසාත්රික් ටලට ශම් ශමොශහොශ්ත 
සති ශටලා තිශාන ත්ත්තටය පිළිාඳටයි.  ඒ පිළිාඳට ගරු සභාශව් 
අටධානය ශයොමු   ලා  අපට වැඩි ක්රියා මාම ගටලට යන්න ශටයි. 
ශමො ව  වැනට අපට  ක  ගන සමුමම් ලැශාන්ශන් තැන් තැන්ටල 
වි ාල පිරිසා  ගසා ු   ශටලිශපෝන්  ම් ු   ශගට්  මු කශණ් 
සිටින ාටටයි. සමහ  තැන්ටල අඩි 30ක් විත  ුසට ටුම   ඳ 
සවි් ලා ශගට්  ශසොයන්න්ත ාැරි ත්ත්තටය යි තිශාන්ශන්. 

දිසාත්රික්  සිය් ලටම එම ත්ත්තටය ාලපා තිශානටා. එන්න 
එන්නම ඒ නල මට්ටම් ඉහළ යනටා රීයන එ  තමයි හි  ශටලා 
සිටින නනතාට රීයන්ශන්. ඒ නිසා අවාළ සියලු අමාතයාෙං යන් 
ඒ ාාශධ ටැ  පිළිශටළ ට  ඩිනමින් යා ුතුමයි රීයලා ශම් ගරු 
සභාටට ශයෝනනා    සිටිනටා. පිූ  තහා  තමයි මුලින්ම  අට ය 
ශටන්ශන්. ඒ ටාශගම අශනකු්ත සහන්ත ලාාී ශම් ටැ  
පිළිශටළ ට මුළු  ටම ූ වානම් රීරීශම්  ඩිනම් අට යතාට මම 
ශම් ශටලාශව්ී මුම   නටා. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි   නය වැනටම්ත ත්රිවිධ 
හමුවාටන්ට වන්ටලා තිශානටා ශම් සම්ාන්ධශයන් මැදිහ්ත 
ශටන්න රීයලා. 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තපවා  ළමනා  ණ අමාතයාෙං ය්ත වැුවට්ත   න්න ඕනෑ.   
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තපවා  ළමනා  ණ අමාතයාෙං යට අමත ට ත්රිවිධ 
හමුවාටට්ත මැදිහ්ත ශටන්න රීයලා වන්ටා තිශානටා. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ස්තතටම මම පු කම වුණා  ගරු බුශධි  පති ණ මන්ත්රීුමමා ශම් 
ශටලාශව්ී ශම් ගරු සභාශව් සිටීම ගැන. ශටනවා නම් ශම් ටාශග 
අටසාගාට  ඔාුමමා මාත  ශන් ඉන්ශන්. 

මීළඟට  ප්ර ාන අෙං  9-1383/'1 -(1   ගරු ාන් කල ගුණටම ධන 
මහතා. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා එම ප්ර ානය අහනටා. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Fisheries and Aquatic 

Resources Development, I ask for two weeks' time to 
answer that Question. 

 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිපයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට  ප්ර ාන අෙං  10-154 /'17-(1   ගරු විමලවී  

දිසානාය  මහතා. 

 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විමලවීර දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. ெிேலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා එම ප්ර ානය අහනටා. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Lands and 

Parliamentary Reforms, I ask for two weeks' time to 
answer that Question. 
 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිපයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ප්ර ාන අෙං  11-1043/'1 -(2   ගරු ුවය ප්රභා්ත ගම්මන්පිල 

මහතා. 
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ගු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මතතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා එම ප්ර ානය අහනටා. 
මාස නටය ට  ලින් අහපු ප්ර ානයක් ශම් .  

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශම් අහන්ශන් ශවටැනි ටතාටටයි. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  අ්ාමාතයුමමා සහ නාති  
ප්රතිප්තති හා තම ික   ටුතුම අමාතයුමමා ශටුවශටන් මා එම 
ප්ර ානයට පිළිුමරු ීම සඳහා මාස ුමන   ාලයක් ඉ් ලා සිටිනටා. 
 

ගු උදය ප්රභාත් ගම්මන්ිළල මතතා 
(ேொண்புேிகு உதய பிரபொத் கம்ேன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

තට මාස ුමනක් ණුයාම ශම් ප්ර ාන අහලා අවුරුශවක් ශටනටා. 
අපි එශහම නම් පළමු ටසශම  ශක්ක් ශගඩිය්ත එවාට  පමු. 
 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිපයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ාන අෙං  13-1308/'1 -(1   ගරු  ලසා අලහ්තශපරුම මහතා. 
 

ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා එම ප්ර ානය අහනටා.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Law and Order and 

Southern Development, I ask for two weeks’ time to 
answer that Question. 

 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිපයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ාන අෙං  14-1328/'1 -(1   ගරු බුශධි  පති ණ මහතා. 
 

ගු බුද්ධික පි රණ මතතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා එම ප්ර ානය අහනටා.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Power and Renewable 

Energy, I ask for two weeks’ time to answer that 
Question. 

 

ප්රශ්නනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමම  නිපයෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ேற்தறொரு தினத்திற் சேர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ටින් මාළු නිෂනපාදනය දිරිමත් කිීමම  ලක් 
සපතොස  ලබා දුන් මූලය ප්රි පාදන 

ொின் ேீன் உற்பத்தி ஊக்குெிப்பு : 'லக் 

சததொச'வுக்கு நிதி ஏற்பொடு 
PROMOTION OF CANNED FISH PRODUCTION: MONEY 

ALLOCATED TO "LAK SATHOSA"  
 

1384/’1  

15.ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ම මාන්ත හා ටාණින  ටුතුම අමාතයුමමාශගන් සූ                 

ප්ර ානය - (1  : 

(අ  (i) 201  අය ටැශයහි අෙං  14  ශයෝනනාටට අුවට  
 ශශශීයට මාළු ටින් රීරීම සඳහා ශප ශගලි  අෙං ය 
දිරිම්ත රීරීම සඳහා ලක් සශතොසට රුපිය්  
මිලියන 300  ප්රතිපාවනයක් ලාා  කන්ශන්ව; 

 (ii) ශමම දිරිගැන්වීශම් ශයෝනනා ක්රමය යටශ්ත 
ප්රතිලාභ ලාා දිය හැරී ටින් මාළු නිෂාපාව යන් 
 වුරුන්ව;  

 (iii) ඉකු්ත ටස  රීහිපය ුමළ ඔවුන්ශග ටාම කර  ටින් 
මාළු නිෂාපාවනය  ටශම ව; 

 (iv) ටම ෂ 1977 සිට ශම් වක්ටා ශ්රී ලෙං ාටට තනයනය 
  ුව ලැබූ ටින් මාළු ප්රමාණය සහ ඒ ශටුවශටන් 
ටැය  ළ විශශ  විනිමය ප්රමාණය  එක් එක් 
ටම ෂය අුවට ශටන් ශටන් ට ශයන් ශ ොපමණව; 

 (v)  නය විසින් ටින් මාළු සඳහා නියම    සති 
රුපිය්  125/=  පාලන මිල ශටළඳ ශපොළ ුමළ 
එශලසින් ක්රියා්තම  ශනොටන ාට පිළිගන්ශන්ව; 

 යන්න එුමමා ශමම සභාටට වන්ටන්ශන්ව? 

(ත  ශනො එශසේ නම්  ඒ මන්ව? 

 

மகத்ததொழில் ேற்றும் ெொணிப அலுெல்கள் அமேச்சமரக் 

மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டுக்கொன ெரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின் 146ஆம் இலக்க முன்தேொழிெின்படி, 

ேீன்கமளத் தகரத்திலமடக்கும் உள்நொட்டுத் 

தனியொர் துமறமய ஊக்குெிப்பதற்கொக லக் 

சததொசெிற்கு  300 ேில்லியன் ரூபொய் நிதி 

ஏற்பொடு ெழங்கப்பட்டதொ என்பமதயும்; 

 (ii) இந்த ஊக்குெிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 

நன்மேகமளப் தபற்றுக்தகொடுக்கக்கூடிய 

ொின்ேீன் உற்பத்தியொளர்கள் யொெதரன்பமதயும்; 

 (iii) கடந்த சில ெருடங்களில் இெர்களின் ெருடொந்த 

ொின்ேீன் உற்பத்தி எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 (iv) 1977ஆம் ஆண்டு முதல் இலங்மகக்கு 

ெருடொந்தம் இறக்குேதி தசய்யப்பட்ட ொின்ேீன் 

அளவு ேற்றும் அதற்கொக தசலெிடப்பட்ட 

தெளிநொட்டுச் தசலொெணித் ததொமக ஒவ்தெொரு 

ெருடத்திற்மகற்ப தனித்தனியொக 

எவ்ெளதென்பமதயும்; 

 ( v) அரசொங்கத்தினொல் ொின்ேீன்களுக்கு ெிதிக்கப் 

பட்டுள்ள 125/- ரூபொய் கட்டுப்பொட்டு ெிமல 

சந்மதயில் அமதெிதேொக நமடமுமறப் 

படுத்தப்படுெதில்மல என்பமத அெர் 

ஏற்றுக்தகொள்ெொரொ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a Rs.300 million allocation was 
provided to Lak Sathosa to promote 
domestic fish canning by the private sector 
as per proposal No.146 of the Budget 
Proposals for 2016; 

 (ii) the canned fish producers who may be 
provided benefits through this promotion 
scheme; 

 (iii) their annual canned fish production within 
the past few years; 

  (iv) the quantity of canned fish imported 
annually to this country and the amount of 
foreign exchange spent on that from 1977 
up to now, separately with respect to each 
year; 

 (v) whether he admits that the controlled price 
of Rs.125 imposed on canned fish by the 
Government is not fully implemented 
within the market? 

(b) If not, why?  

 
ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මතතා (කර්මාන්ත තා වාණිජ් ක යුුර 

අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ேற்றும் ெொணிப 

அலுெல்கள் அமேச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Hon. Deputy Speaker, I answer the Question. 

(a) (i) Yes. 

 (ii) Skyline Company (Sea Queen type) 

  D.M.D.K. Company (CWE type) 

  Tess Company (Tess type) 

  Happy Cook Company (Happy Cook type) 

 (iii)  

 

 (iv) Information on this matter was requested 
from Sri Lanka Customs. However, they 

 Supplier Quantity of Supply  Total 
Quantity 

  Year 2016 Up to 
March, 

  

Skyline 
Company 

2,230,416.00 542,000.00 2,772,416.00 

D.M.D.K. 
Company 

841,800.00 209,928.00 1,051,728.00 

Tess 
Company 

1,370,694.00 550,582.00 1,921,276.00 

Happy 
Cook 

104,960.00 389,026.00 493,986.00 

Total 4,547,870.00 1,691,536.00 6,239,406.00 

have submitted the above information from 
2000 to 2016. I table* Annex I  and its 
summary is as follows:  

 

 

 (v) It was proposed in the 2016 Budget to sell 
canned fish at a concessionary price of Rs. 
125 per can to encourage fish canning 
industry and to reduce the cost of living. It 
was also proposed to sell canned fish 
through Lak Sathosa Ltd., adopting 
buyback mechanism. This is not a 
controlled price. 

(b) Does not arise.  
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  අය ටැය ශයෝනනා අුවට 
ශශශීය ට ශයන් ටින් මාළු නිෂාපාවනය රීරීම සඳහා රුපිය්  
මිලියන 300  ප්රතිපාවනයක් ශටන්   ළාශන්. ගරු නිශයෝනය 

 ගානාය ුමමනි  මශග පළමුටැනි අුමරු ප්ර ානය ශමයයි. ගරු 
සමතිුමමාශග ලක් සශතොසට ඒ රුපිය්  මිලියන 300 මහා 
භාණ් ාගා ය ශටතින් ලැබුණාව  නැශව? 

Year Quantity of 
Imported 
Canned Fish 

C.I.F. Value 
(Rs. Mn.) 

2000 21,977.03 1,478.17 

2001 20,415.55 1,481.95 

2002 20,637.20 1,869.83 

2003 18,205.57 1,723.90 

2004 18,157.82 1,778.47 

2005 20,564.84 2,341.87 

2006 20,046.40 2,810.82 

2007 23,687.06 3,852.82 

2008 18,919.05 4,269.46 

2009 14,073.17 3,688.51 

2010 19,182.78 4,358.89 

2011 20,684.21 5,611.40 

2012 19,637.12 5,565.31 

2013 22,198.13 28,327.43 

2014 19,712.42 5,151.88 

2015 49,016.11 11,918.75 

2016 37,088.76 9,638.22 
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[ගරු ාන් කල ගුණටම ධන  මහතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මතතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

අපට රුපිය්  මිලියන 300ම ලැබුශණ් නැහැ. Canned fish 
ප්රමාණය ාලා ඒ ට එන සහනය ශ ොපමණව රීයලා ඉ් ලුටාම 
ඒ   කන්නා. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශ ොපමණව රීයලා ඔාුමමාට නි ාියත ට ශයන් රීයන්න 
අමාරුයි. 

 
ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මතතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ශමතැන ඒ විසාත  නැහැ. ඔාුමමාට අට ය නම්  අපට ඒ 

විසාත  ලාා ශවන්න පුළුටන්.  

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවටැනි අුමරු ප්ර ානය. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මශග ශවටැනි අුමරු ප්ර ානය 
ශමයයි. 

ගරු සමතිුමමනි  'සශතොස' රීයන්ශන් සම්පූම ණශයන්ම විනා  

ශටලා  ඉට    ලා තිබුම් තයතනයක්ය රීයලා ඔාුමමා 
ශහොඳටම වන්නටා. මම ශටශළඳ  අශළවි සෙංටම ධන  සමුප ා  හා 
පාරිශභෝණු  ශසේටා අමාතයට යා ට ශයන් සශතොස භා  ගන්න 

ශ ොට සශතොස ශටශළඳ සැ්  තිබුශණ් 20යි. ඒ ශටශළඳ සැ්  20 
ඉතාම  ාම යක්ෂමට හා ඕනෑ මින්  ටුතුම   ලා ශටශළඳ සැ්  
සෙං්යාට 200 ට තසන්න සෙං්යාටක් වක්ටා ටැඩි   න ශ ොට 

ඒටාශ  රීසිම ණයක් තිබුශණ් නැහැ; රීසිම අලාභයක් තිබුශණ් 
නැහැ;  ත 50රීන්ට්ත රීසිම ශහො  මක්  ටෙංාාටක් වුණාය රීයලා 
ශ ොශහේට්ත ශාෝවනාටක් තිබුශණ්්ත නැහැ. එශහම  ටුතුම   ලා 
පසු  ාලශ ්ත ශම් සශතොස නාලය වි ාල ශලස ටයා්තත වුණා. 

නමු්ත  වැන් ඒ ශසේට යන් ුමළ මතයක් යනටා  ඔාුමමා වැනටම්ත 
සමහ  ගා ා ශප ශගලී  ණය   ලා තිශානටාය  ඒ ටාශගම 
අනිකු්ත සිය් ලම ශප ශගලී  ණය   ලා වහසා ගණන ට 

රැරීයා නැති ටන විධියට ශටශළඳ ශපොළ නාලය අ  ප ණ 
ක්රමයටම   ා ටැශටන විධිශ  වි ාල ණය ා ක් තිශානටා 
රීයලා. ඔාුමමාශගන් මම වැනගන්න  ැමැතියි  එටැනි අම බුවයක් 

තිශානටාව රීයලා. 

 
ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මතතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ගරු ාන් කල ගුණටම ධන මන්ත්රීුමමනි  එය සම්පූම ණශයන්ම 
ටැ දි ශාෝවනාටක්. ඔාුමමා රීයන විධියට ඔාුමමාශග  ාලශ ී 
සශතොසට ඔාුමමා ශලොකු ශසේටාටක්   ලා තිශානටා. 

ඔාුමමාශග  ාලශ ී සශතොස outlets  ශවසිය ගණනක් තිබුණා. 
ඒ  ස්තත.  

ඒශ න් පසුට අවුරු ක හයක් සුමළත තට්ත outlets 100ක් ටැඩි 

ශටලා තිශානටා. මම සශතොස තයතනය භා  ග්තතාට පසුට අව 

ටනවිට outlets 77ක් අලුශතන් ත ම්භ   ලා තිශානටා. පසු ණුය 

Budget එ  ඉදිරිප්ත   න ශටලාශව්ී ශපොශ ොන් ක වුම් විධියට 
ලාන ශවසැම්ාම  ශටනශ ොට outlets 500ක් වක්ටා ටැඩි රීරීමට 
ටැ  පිළිශටළක් ක්රියා්තම  ටනටා. එම නිසා සශතොස තයතනය 
තශය්ත අලුශතන් පටන් ගන්න අට ය නැහැ. දිශන්ෂා ගුණටම ධන 

මන්ත්රීුමමාශග යාළුටා ටන මලික් සම වික්රම මැතිුමමා තමයි  
Cost of Living Committee එශක් සභාපති.  අපි එ ුමශටලා ඒ 
සම්ාන්ධට එුමමන්ලා සමඟ හැම සතිශ ම සා ්චනා   නටා.  ඒ 

අුවට  franchise අශළවි සැ්  8 000ක්  සති   න්න අපි තී ණය 
 ළා.  එ ට   franchise අශළවිසැ්  8 000 ට යන්න ාැහැ. අපි 
ශම් අවුරුශශශ target   නටා  ටුම  areaටල  ගම් පළා්තටල 

තිශාන    1000ක්  franchise අශළවි සැ්  ාටට ප්ත   න්න  
පටන් ගන්න. ගරු මන්ත්රීුමමනි  ඒටා  ටවාට්ත privatize 
  න්ශන් නැහැ.  

මම එ  ටැ ක්  ළා. මම භා  ගන්න ශ ොට තිබුම් ත්ත්තටය 
මීට ශටනසා.  Suppliersලා සවි් ලා මට රීව්ටා  “ාඩු ශවන්න 
ාැහැ” රීයලා. මම “සයි?” රීයලා සට ටාම ඒ අයට Rs.3 billion 
payment එ ක් ශවන්න තිබුම් ාට රීව්ටා. ඒ ශටලාශව් මම 

Cabinet Paper එ ක් ඉදිරිප්ත  ළා. "ශප ශගලි  අෙං යට ලාභ 
ලාන්න පුළුටන් නම්  ශව්ගශයන් ඉහළට යන්න පුළුටන් නම් 
තණ්ඩුටක්  ාැහැ රීයලා රීයන්ශන් සයි" රීයලා ඒ ගැන ශසොයා 

ාලා  study   ලා ටාම තාටක් ශවන්න රීයලා KPMG ශග 
සමාගමට  කන්නා. ඒ ශගෝ ලන්  කන්ුව ඒ ටාම තාශටන් ශහේුමට 
විධියට රීව්ශව්  අශ්ත  transport side එශක් තිශාන ප්ර ාන සහ 

ගා ාටල තිශාන   issues ගැනයි. ඒ ශටලාශව් transport එ  
outsource   න්න රීයලා රීව්ටා.  එශසේ outsource   න්න අපි 
ප්තතශම  වැන්වීමක් පළ  ළාම ුමන්ශවශනක් නැ්තනම් හත  

ශවශනක් ඉදිරිප්ත වුණා. ශහේමාසා තයතනය තමයි ඒශ න්  select  
වුශණ්.  ශම්චා   ාලයක් ටැය වුම්  cost එශ න් සියයට 50ක් 
අඩු වුණා  transport අෙං ය outsource   පු නිසා. සීමාසහිත 

ලෙං ා සශතොසට එ  ශලොරියක්ට්ත තිබුශණ් නැහැ. CWE 
තයතනයට තමයි ශලොරි තිබුශණ්. අපි ඒටා්ත අ ශගන ශහේමාසා 
තයතනයට  කන්නා. ඒ හැ  ගා ා 7ක් ශහෝ 8ක් පමණ තිබුණා. ඒ 
ගා ාටලින්  භාණ්  වි ාල ප්රමාණයක් නාසාති වුණා. එහි රුපිය්  

මිලියන 1 000ක් පමණ ටටිනා ප ණ භාණ්  stock   ලා 
තිබුණා. ඒ ගැන  වුරු්ත ාලා නැහැ. ඊට පසාශසේ රුපිය්  මිලියන 
500ක් පමණ ටටිනා භාණ්  අපි return  ළා. අපි ගා ා ප්රමාණය 

අඩු   ලා  ශ ොළ   main store  එ ක් පටන්ශගන තිශානටා. ඒ 
හැ  ඉතිරි ගා ා අපි ටහශගන යනටා. අපට ඒටා වුටමනා නැහැ. 
වැන් GPS එ  පාවි්චිය   ලා ශහොඳ transport system එ ක් 

ලසාසනට   ශගන යනටා. ඒ හැ  අපි  ටවාට්ත ගා ා 
විකුණන්ශන්්ත නැහැ; ගා ා ටහලා ශප ශගලි  අෙං යට 
ශවන්ශන්්ත නැහැ.  

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳයි. ුමන්ටන අුමරු ප්ර ානය අහන්න. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔාුමමා රීයන එ  අුවට වැන්  ටට සහති යක් ලැශානටා  
සීමාසහිත ලෙං ා සශතොස ශප ශගලී  ණය   න්ශන් නැහැයි 

රීයලා. ඒ  නිටැරැදියි.  

ඊළඟට ශවටන  ා ණය තමයි  එය  ාම යක්ෂම   ගැීයම 
සඳහා වියවම් අඩු   ගන්න එටැනි ක්රමයක් භාවිත රීරීම ගැන 

අශ්ත විරුශධතාටක් නැහැ.  
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පාම ලිශම්න්ුමට 

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මතතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ඔාුමමා වක්ෂ සමතිට ශයක් ශන්; හිටපු ශටශළඳ 
සමතිට ශයක්. ඔාුමමා රීයන්න ශ ෝ  එය ශහොඳව  නැශව රීයලා. 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ  ඉතාම ශහොඳයි. මා ඒ  ටුතුම අටසන්   න අටසාගාශව් 

සිටිශ . ශමටැනි වි ාල නාලයක් සම්පූම ණශයන් computerize 
  ග්තශ්ත නැ්තනම් ශම්  ටුතුම   න්න ාැහැ. ඒ නිසා එවා 
මශග සමති ධු ය අටසන් ටන  ාලශ ී මා රීව්ටා  "ශම් නාලය 

එන්න-එන්න වි ාල ටනශ ොට නාලය පාලනය   න්න ාැරි 
ටනටා  එම නිසා  ාට ශහෝ භා  ීලා ගා ා හා අනිකු්ත සියලුම 
ශශ සම්ාන්ධශයන් computerize    ගන්න  ටුතුම   න්න" 
රීයලා. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ශහොඳයි. ප්ර ානය අහන්න  ගරු මන්ත්රීුමමා. 

  
ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මතතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

Computerize   ලා තිබුශණ් නැහැ. මා ඒ සම්ාන්ධශයන් 

ටැ  පිළිශටළක්   ලා  computerize   ශගන යනටා. ශවසැම්ාම  
30ටන දිනට ශප  අපි ඒ  ටුතුම   ලා අටසන්   නටා.  

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවටන ටටය. 
 

ගු රිසාඩ් බදියුදීන් මතතා  
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ගරු මන්ත්රීුමමනි, හරියටම වන්ශන් නැහැ. වැන් ලාභ ලාන 
තයතනයක් විධියට- 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ශවටන ටටය. 

 
ජ්ාි ක නිවාස සංවර්ධාන අධිකාරිය   සනථිර තනුරු 

மதசிய வீடமேப்பு அபிெிருத்தி அதிகொரசமப : 

நிரந்தரப் பதெிகள் 
 NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT AUTHORITY: 

PERMANENT CADRE 

903/’16 

1. ගු නිතාේ ගල්තපත්ි   මතතා (ගු ුමනිේ තඳුන්පනත්ි  
මතතා පවනුව ) 
(ேொண்புேிகு நிஹொல் கலப்பத்தி - ேொண்புேிகு சுனில் 

ஹந்துன்தனத்தி சொர்பொக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Hadunnetti) 

නිටාස හා ඉදිරීරීම් අමාතයුමමාශගන් සූ  ප්ර ානය - (3  : 

(අ  (i) නාති  නිටාස සෙංටම ධන අධි ාරිශ  ශසේට  
සෙං්යාටට (cadre) අුවට අධි ාරිශ  සාික  
තනුමරු සෙං්යාට ශ ොපමණව; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් තනුමරු  ටශම ව; 

 (iii) වැනට ටැ  ාලන ත්ත්තටශ  පටතින තනුමරු 
සෙං්යාට ශ ොපමණව; 

 (iv) එම තනුමරු  ටශම ව; 

 (v) ටැ  ාලන තනුමරු සඳහා සාික  නිලධාරින් ාඳටා 
ගැීයමට  ටුතුම ශනොරීරීමට ශහේුම  ටශම ව;  

 යන්න එුමමා ශමම සභාටට වන්ටන්ශනහිව? 

(ත  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ව? 
 

வீடமேப்பு ேற்றும் நிர்ேொணத்துமற அமேச்சமரக் மகட்ட 

ெினொ: 

(அ) (i) மதசிய வீடமேப்பு அபிெிருத்தி 

அதிகொரசமபயின் பதெியணிக்கு (cadre) ஏற்ப 

அதிகொர சமபயின் நிரந்தர பதெிகளின் 

எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) மேற்படி  (i) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதெிகள் 

யொமெதயன்பமதயும்; 

 (iii) தற்மபொது பதில் கடமேயொற்றுகின்ற 

நிமலயிலுள்ள பதெிகளின் எண்ணிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 (iv) மேற்படி பதெிகள் யொமெதயன்பமதயும்; 

 (v) பதில் கடமேயொற்றுகின்ற பதெிகளுக்கு நிரந்தர 

அலுெலர்கமள ஆட்மசர்ப்பதற்கு நடெடிக்மக 

எடுக்கொமேக்கொன கொரணங்கள் 

யொமெதயன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of permanent positions in 
the National Housing Development 
Authority as per its cadre; 

 (ii) the designations mentioned in (i) above; 

 (iii) the number of positions currently covered 
on acting basis; 

 (iv) the designations of positions referred to 
above; and 

 (v) the reasons for not recruiting permanent 
officers for the positions currently covered 
on acting basis? 

(b) If not, why? 

 
ගු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මතතා (නිවාස තා ඉදිකිීමම් 

නිපයෝජ්ය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க - வீடமேப்பு ேற்றும் 

நிர்ேொணத்துமற பிரதி அமேச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, නිටාස හා ඉදිරීරීම් 

අමාතයුමමා ශටුවශටන් මා එම ප්ර ානයට පිළිුම  සභාගත* 
  නටා. 

951 952 



2017 මැයි 2   

* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) සාික  තනුමරු සෙං්යාට 1,836රී. 

 (ii) සමුම්ම*  මන්න් ඉදිරිප්ත    සත.  

 (iii) ටැ  ාලන තනුමරු 03රී. 

 (iv) සාමානයාධි ාරි. 

  සහ ා  සාමානයාධි ාරි (නිටාස සෙංටම ධන  

  දිසාත්රික්  ළමනා රු ( ළුත  හා පු්තතලම  

 (v) ඉහත (iv)හි සඳහන්   න ලව තනුමරුටල පු ්තපාඩු 
පි වීමට අට ය පරිපාලන  ටුතුම සි ක රීරීම සඳහා සැලරීය 
ුතුම  ාල සීමාටක් ගත ටන ාැවින් සාික  ට ශයන් 
නිලධාරින් ප්ත රීරීම ප්රමාව වී සත. 

  ශ ශසේ වුටව, ශම් ටන විට ඉහත සඳහන් ටැ  ාලන 
තනුමරුටල පු ්තපාඩු අභයන්ත  ුසසාවීම් යටශ්ත සම්පූම ණ 
රීරීම සඳහා  ටුතුම   මින් පටතී. 

(ත  අවාළ ශනොශව්. 
 
 
 

මතනුවර නගර සංවර්ධාන වයාපෘි ය   වැය කළ 
මුදල 

கண்டி நகர அபிெிருத்திக் கருத்திட்டம் : தசலெிட்ட 

பணம் 
KANDY CITY DEVELOPMENT PROJECT: MONEY SPENT  
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4. ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා (ගු මහින්න්දානන්ද 

අලුත්ගමපප මතතා පවනුව ) 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே - ேொண்புேிகு 

ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக சொர்பொக) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
Mahindananda Aluthgamage) 

මහානග  හා ාසානාහි  සෙංටම ධන අමාතයුමමාශගන් සූ  

ප්ර ානය - (2  : 

(අ  (i) පසු ණුය  නය යටශ්ත ත ම්භ   න ලව මහුවට  
නග  සෙංටම ධන ටයාපිතිය සඳහා 2014 ටම ෂය 
අටසන් ටන විට නාගරි  සෙංටම ධන අධි ාරිය 
විසින් ටැය    තිබූ  මුවල ශ ොපමණව; 

 (ii) ශමම ටයාපිතිය සඳහා පසු ණුය  නය සමශ  
විශශ  තධා  හ හා ශටන්  ළ මුවලින් ඒ ටන විට 
ලැබී තිබූ  ප්රමාණය ශ ොපමණව; 

 (iii) යහ පාලන  නය ාලයට ප්ත වී මාස 20  පමණ 
 ාලයක් ගත වී සත්ත, එම  ාලය ුමළ ශමම 
ටයාපිතිශ  රීසි ක සෙංටම ධන  ටුත්තතක් සි ක වී 
නැති  ාට පිළිගන්ශන්ව;  

 යන්න එුමමා ශමම සභාටට වන්ටන්ශනහිව? 

(ත  ශ්රී ලෙං ාශව් ප්රධාන නග යක් ටන මහුවට  ටැනි නග ය , 
නග  සෙංටම ධන ටයාපිතියක් අ්තහිුමවීමට අමාතයාෙං ය 
 ටුතුම    තිශබ්ව යන්න්ත එුමමා ශමම සභාටට 
වන්ටන්ශනහිව? 

(ස  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ව?  

ேொநகர ேற்றும் மேல்ேொகொண அபிெிருத்தி அமேச்சமரக் 

மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) கடந்த அரசொங்கத்தின் கீழ் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

கண்டி நகர அபிெிருத்திக் கருத்திட்டத்திற்கொக 

2014ஆம் ஆண்டின் இறுதியளெில் நகர 

அபிெிருத்தி அதிகொரசமபயினொல் தசலெிடப் 

பட்டிருந்த பணத்ததொமக யொது; 

 (ii) இக்கருத்திட்டத்திற்கொக கடந்த அரசொங்க 

கொலத்தில் தெளிநொட்டு உதெிகள் ஊடொக 

ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தில் அத்தருணேொகும்மபொது 

கிமடத்திருந்த ததொமக யொது; 

 (iii) புதிய நல்லொட்சி அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு ெந்து 

ஏறக்குமறய 20 ேொதங்கள் கழிந்துள்ள 

மபொதிலும், அக்கொலப்பகுதிக்குள் இக்கருத் 

திட்டத்தின் எவ்ெிதேொன அபிெிருத்திப் பணியும் 

இடம்தபறெில்மல என்பமத 

ஏற்றுக்தகொள்கிறொரொ; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இலங்மகயின் பிரதொன நகரதேொன்றொன கண்டி 

மபொன்றததொரு நகரத்தின் நகர அபிெிருத்திக் 

கருத்திட்டத்மத இமடநிறுத்த அமேச்சு நடெடிக்மக 

எடுத்துள்ளதொ என்பமதயும் அெர் இச்சமபக்கு 

அறிெிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Megapolis and Western 

Development : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the amount of money that has been spent by 
the Urban Development Authority at the 
end of 2014 for the Kandy City 
Development Project started by the 
previous Government;  

 (ii) the amount of money that has been 
received at that time out of the money 
allocated through foreign funding for this 
project during the period of the previous 
Government; and 

 (iii) whether he admits that no development 
activity has taken place in this project 
during that period although about 20 
months have passed since this Government 
of good governance came into power? 

(b) Will he also inform this House whether the 
Ministry has taken action to suspend the City 
Development Project in Kandy, one of the major 
cities in Sri Lanka?   

(c) If not, why? 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, මහානග  හා ාසානාහි  

සෙංටම ධන අමාතයුමමා ශටුවශටන් මා එම ප්ර ානයට පිළිුම  

සභාගත*   නටා. 

953 954 

————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාම ලිශම්න්ුමට 

* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

(අ  (i) රුපිය්  මිලියන 235.54 

 (ii) ශ ොලම  මිලියන 94 (ුපාය මාම ණු  නග  සැලසුම් 
ටයාපිතිය සඳහා  

  ශමම ටයාපිති  ාලය 2014 ලිලි 01 දින සිට 2019 
ශවසැම්ාම  31 දින වක්ටා ටන අත  ශලෝ  ාැෙංකු විශශ  
ණය තධා  අුවමත  ළ දිනය 2014 ඔක්ශතෝාම  1  ශව්. 
මහුවට  නග  සෙංටම ධනය සඳහා ශයවවීමට අශ්තක්කරත 
මුවල ශ ොලම  මිලියන 94රී. 

 (iii) නැත. 

(ත  මහුවට  නග  සෙංටම ධන ටයාපිතිය අ්තහිුමටා නැත. නට  නශයන් 
ශමම අමාතයාෙං ය යටශ්ත මහුවට  නග  සෙංටම ධන ටයාපිතිය 
ක්රියා්තම  ශව්. 

(ස  අවාළ නැත. 
 

ත්රසනතවාදී ප්රතාර නිසා මියියය පපොලිසන නිලධාාරින්    
යාපනය දිසන්රික්කය 

பயங்கரெொதிகளின் தொக்குதலினொல் ேரணேமடந்த 

தபொலிஸ் உத்திமயொகத்தர்கள்: யொழ்ப்பொண 

ேொெட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: JAFFNA 

DISTRICT 
    

 1260/’16 

5. ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා (ගු ආර්.එම්. පද්ම 
උදයශ්ාන්ත ගුණපසේකර මතතා පවනුව ) 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே - ேொண்புேிகு  ஆர்.எம். 

பத்ே உதயசொந்த குணமசகர சொர்பொக) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma - on behalf of the Hon.  
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)  

ීයතිය හා සාමය සහ වක්කරණ සෙංටම ධන අමාතයුමමාශගන් සූ  

ප්ර ානය - (1  : 

(අ  (i) 1983 ටම ෂය ටන විට යාපනය දිසාත්රික් ය ුමළ 
පිහිටා තිබූ ශපොලිසා සාගාන සෙං්යාට ශ ොපමණව; 

 (ii) එම ශපොලිසා සාගානයන්හි ශසේටය   න ලව 
ශපොලිසා නිලධාරින් සෙං්යාට ශ ොපමණව; 

 (iii) එ් ටීටීඊ ්රසාතටාී න් විසින් ටම ෂ 1983න් පසුට 
2009 ටම ෂශ  ුතශධය අටසන් ටනශතක් වූ  ාලය 
ුමළ ී විනා    න ලව ශපොලිසා සාගාන සෙං්යාට 
ශ ොපමණව; 

 (iv) ්රසාතටාී  ප්රහා  ශහේුමශටන් මියණුය ශපොලිසා 
නිලධාරින් සෙං්යාට ශ ොපමණව; 

 (v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනා  වූ ශශපළ පිළිාඳ 
තක්ශසේරුටක්    තිශබ්ව;  

 (vi) ඉහත සිය් ශලහිම පූම ණ ටාම තාටක් ඉදිරිප්ත 
  න්ශන්ව; 

 යන්න එුමමා ශමම සභාට ට වන්ටන්ශනහිව? 

(ත  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ව? 
 

சட்டமும் ஒழுங்கும் ேற்றும் ததற்கு அபிெிருத்தி  

அமேச்சமரக் மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளெில் யொழ்ப்பொண 

ேொெட்டத்தில் அமேந்திருந்த தபொலிஸ் 

நிமலயங்களின்  எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) மேற்படி தபொலிஸ் நிமலயங்களில் பணிபுொிந்த 

தபொலிஸ் உத்திமயொகத்தர்களின் எண்ணிக்மக 

யொது; 

 (iii) எல்.ொீ.ொீ.ஈ. பயங்கரெொதிகளினொல் 1983ஆம் 

ஆண்டின் பின்னர் 2009ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் 

முடிெமடயும் ெமரயிலொன கொலப்பகுதியில் 

அழிவுக்குள்ளொக்கப்பட்ட தபொலிஸ் 

நிமலயங்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iv) பயங்கரெொதிகளின் தொக்குதலினொல் 

ேரணேமடந்த தபொலிஸ் உத்திமயொகத்தர்களின்  

எண்ணிக்மக யொது; 

 (v) மேமல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழிவுற்ற 

தசொத்துக்கள் ததொடர்பொக ேதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதொ; 

 (vi) மேலுள்ள அமனத்து ெிடயங்களும் ததொடர்பொன 

முழுமேயொன அறிக்மகமய  சேர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development : 

(a) Will he inform this House-  

 (i) how many police stations had been 
established within the Jaffna District as at 
1983; 

 (ii) how many police officers had been serving 
at those police stations;  

 (iii) how many police stations were destroyed 
by the LTTE terrorists after the year 1983 
until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many police officers were killed by 
terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been done with 
regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

 (vi) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  
 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ීයතිය හා සාමය සහ 
වක්කරණ සෙංටම ධන අමාතයුමමා ශටුවශටන් මා එම ප්ර ානයට 

පිළිුම  සභාගත*   නටා. 
 

* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

(අ  (i) ශපොලිසා සාගාන - 0  

 (ii)  යිට්සා ශපොලිසා සාගානශ  178ශවශනකු ශසේටය    සති 
අත , අශනක් ශපොලිසා සාගානයන්හි අවාළ ශ් ්න ශසොයා 
ගැීයමට ශනොහැරී ාැවින් ශසේටය  ළ නිලධාරින් 
ශ ොපමණව යන්න ශත ුමරු ශසොයාගත ශනොහැ . 

 (iii)  යිට්සා ශපොලිසා සාගානය 198  ටම ෂශ ී විනා     සති 
අත , විනා    න ලව  අශනක් ශපොලිසා සාගාන 
සම්ාන්ධශයන් ශතො ුමරු ශසොයා ගැීයමට ශ් ්න රීසිටක් 
ශනොමැත. 
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 (iv) ශපොලිසා නිලධාරින් 20ශවශනකු මිය ශගොසා සත. 

 (v) 1986 ටම ෂශ  විනා  වූ  යිට්සා ශපොලිසා සාගානශ  
තක්ශසේරුට රුපිය්  ශ ෝටි 02ක් ටන අත , අශනකු්ත 
විනා  වූ ශශපළ පිළිාඳ තක්ශසේරු    ස්තව යන්න 
අනාට ණය    ගැීයමට ශ් ්න රීසිටක් ශනොමැත. 

 (vi) නැත. 

(ත  අවාළ ට ටාුවටට අය්ත ශ් ්න ශනොමැති වීම ශහේුමශටන් පූම ණ 
ටාම තාටක් ඉදිරිප්ත රීරීමට ශනොහැ . 

 
 

පකෝරපේපත්ුර මධායම ප්රාපද්ය ය පේකම් 

පකොට්ඨාසය   රාජ්ය ආයතන සුර ඉඩම් 
மகொரமளப்பற்று ேத்திய பிரமதச தசயலொளர் 

பிொிவு :அரச நிறுெனங்களுக்குொிய கொணிகள் 
KORALAIPATTU CENTRAL DIVISIONAL SECRETARY'S 
DIVISION: LAND BELONGING TO STATE INSTITUTIONS 
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7. ගු බුද්ධික පි රණ මතතා (ගු එම්.එච්.එම්. සේමාන් 
මතතා පවනුව ) 
(ேொண்புேிகு புத்திக பதிரண - ேொண்புேிகு எம்.எச்.எம். சல்ேொன் 

சொர்பொக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
M.H.M. Salman)   

ඉ ම් සහ පාම ලිශම්න්ුම ප්රතිසෙංසා  ණ අමාතයුමමාශගන් සූ  

ප්ර ානය - (1  : 

(අ  (i) ම  ලපුට දිසාත්රික් ශ , ශ ෝ ශ් ප්තුම මධයම 
ප්රාශශශීය ශ්  ම් ශ ොට්සාසය ුමළ පිහිටි  ානය 
තයතන සුම ඉ ම් ප්රමාණය  ටශම ව; 

 (ii) එම ප්රාශශශීය ශ්  ම් ශ ොට්සාසශ  
පදිෙංිය රුටන් විසින්  නශ  ඉ ම් ප්රවාන/ ාලප්ර 
මත ලාා ගැීයම සඳහා අය කම්    තිශබ්ව; 

 (iii) එශසේ නම්, එම අය කම්ප්ත ප්රමාණය ශ ොපමණව; 

 (iv) එම අය කම් රුටන්ට ශම් වක්ටා ප්රවාන/ාලප්ර මත 
ලාාී  සති ඉ ම් ප්රමාණය  ටශම ව; 

 යන්න එුමමා ශමම සභාටට වන්ටන්ශනහිව? 

(ත  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ව?  
 

கொணி ேற்றும் பொரொளுேன்ற ேறுசீரமேப்பு அமேச்சமரக் 

மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) ேட்டக்களப்பு ேொெட்டத்தின், மகொரமளப்பற்று 

ேத்திய பிரமதச தசயலொளர் பிொிெில் 

அமேந்துள்ள அரசொங்க நிறுெனங்களுக்குச் 

தசொந்தேொன கொணிகளின் அளவு 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) மேற்படி பிரமதச தசயலொளர் பிொிெில் 

ெசிப்பெர்கள் அரசொங்க கொணிகமள அளிப்புப் 

பத்திரத்தின்/அனுேதிப்பத்திரத்தின் மூலம் 

தபற்றுக்தகொள்ள ெிண்ணப்பித்துள்ளொர்களொ 

என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதேனில், மேற்படி மகொொிக்மககளின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (iv) மேற்படி ெிண்ணப்பதொரர்களுக்கு இற்மறெமர 

அளிப்புப் பத்திரத்தின்/ அனுேதிப்பத்திரத்தின் 

மூலம் தபற்றுக் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள 

கொணிகளின் அளவு யொது என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the extent of land which belongs to the 
public institutions located  in Koralaipattu, 
Central Divisional Secretary's Division in 
Batticaloa District; 

 (ii) whether the occupants in that Divisional 
Secretary's Division has applied to obtain 
state lands on grants/ permits; 

 (iii) if so , the number of  applications received 
for it; 

 (iv) the extent of land provided to the aforesaid 
applicants on grants/ permits by now ? 

(b) If not, why? 
 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ඉ ම් සහ පාම ලිශම්න්ුම 

ප්රතිසෙංසා  ණ අමාතයුමමා ශටුවශටන් මා එම ප්ර ානයට පිළිුම  

සභාගත*   නටා. 
 
* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ  (i) අක්   22.7887 (විසිශව යි ව ම හතයි අටයි අටයි හත  

 (ii) ඔව්. 

 (iii) 1,788 (එක්වහසා හ්තසිය අූ අට  

 (iv) ප්රවාන ප්ර - අක්   14 .55 (එ සිය හතළිසාහයයි ව ම 
පහයි පහ  

  ාලප්ර - අක්   38.77 (තිසාඅටයි ව ම හතයි හත  

(ත  අවාළ ශනොශව්. 

 

 ත්රසනතවාදී ප්රතාර නිසා මියියය පපොලිසන නිලධාාරින්   
මුලි   දිසන්රික්කය 

பயங்கரெொதிகளின் தொக்குதலினொல் ேரணேமடந்த 

தபொலிஸ் உத்திமயொகத்தர்கள்:முல்மலத்தீவு 

ேொெட்டம் 
POLICE OFFICERS KILLED BY TERRORIST ATTACKS: 

MULLAITIVU DISTRICT 
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12. ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා (ගු ආර්.එම්. පද්ම 
උදයශ්ාන්ත ගුණපසේකර මතතා පවනුව ) 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே - ேொண்புேிகு  ஆர்.எம். 

பத்ே உதயசொந்த குணமசகர சொர்பொக) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)  

ීයතිය හා සාමය සහ වක්කරණ සෙංටම ධන අමාතයුමමාශගන් 
සූ  ප්ර ානය - (1  : 

(අ  (i) 1983 ටම ෂය ටන විට මුලතිව් දිසාත්රික් ය ුමළ 
පිහිටා තිබූ ශපොලිසා සාගාන සෙං්යාට ශ ොපමණව; 

 (ii) එම ශපොලිසා සාගානයන්හි ශසේටය   න ලව 
ශපොලිසා නිලධාරින් සෙං්යාට ශ ොපමණව; 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

 (iii) එ් ටීටීඊ ්රසාතටාී න් විසින් ටම ෂ 1983න් පසුට 
2009 ටම ෂශ  ුතශධය අටසන් ටන ශතක් වූ  ාලය 
ුමළ ී විනා    න ලව ශපොලිසා සාගාන සෙං්යාට 
ශ ොපමණව; 

 (iv) ්රසාතටාී  ප්රහා  ශහේුමශටන් මියණුය ශපොලිසා 
නිලධාරින් සෙං්යාට ශ ොපමණව; 

 (v) ඉහත (iii) හි සඳහන් විනා  වූශශපළ පිළිාඳ 
තක්ශසේරුටක්    තිශබ්ව;  

 (vi) ඉහත සිය් ශලහිම පූම ණ ටාම තාටක් ඉදිරිප්ත 
  න්ශන්ව; 

 යන්න එුමමා ශමම සභාට ට වන්ටන්ශනහිව? 

(ත  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ව? 
 

சட்டமும் ஒழுங்கும் ேற்றும் ததற்கு அபிெிருத்தி  

அமேச்சமரக் மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) 1983ஆம் ஆண்டளெில் முல்மலத்தீவு 

ேொெட்டத்தில் அமேந்திருந்த தபொலிஸ் 

நிமலயங்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) மேற்படி தபொலிஸ் நிமலயங்களில் பணிபுொிந்த 

தபொலிஸ் உத்திமயொகத்தர்களின் எண்ணிக்மக 

யொது; 

 (iii) எல்.ொீ.ொீ.ஈ. பயங்கரெொதிகளினொல் 1983 ஆம் 

ஆண்டின் பின்னர் 2009 ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் 

முடிெமடயும் ெமரயிலொன கொலப்பகுதியில் 

அழிவுக்குள்ளொக்கப்பட்ட தபொலிஸ் 

நிமலயங்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iv) பயங்கரெொதிகளின் தொக்குதலினொல் 

ேரணேமடந்த தபொலிஸ் உத்திமயொகத்தர்களின்  

எண்ணிக்மக யொது; 

 (v) மேமல (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட அழிவுற்ற 

தசொத்துக்கள் ததொடர்பொக ேதிப்பீடு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதொ; 

 (vi) மேலுள்ள அமனத்து ெிடயங்கள் ததொடர்பொன 

முழுமேயொன அறிக்மகமய  சேர்ப்பிப்பொரொ; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Law and Order and Southern 

Development : 

(a) Will he inform this House-  

 (i) how many police stations had been 
established within the Mullaitivu District as 
at 1983; 

 (ii) how many police officers had been serving 
at those police stations;  

 (iii) how many police stations were destroyed 
by the LTTE terrorists after the year 1983 
until the end of the war in 2009; 

 (iv) how many police officers were killed by to 
terrorist attacks; 

 (v) whether an assessment has been made with 
regard to the destruction of properties 
referred to in (iii) above; and  

 (vi) whether he will table a full report on all 
above? 

(b) If not, why?  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ීයතිය හා සාමය සහ 
වක්කරණ සෙංටම ධන අමාතයුමමා ශටුවශටන් මා එම ප්ර ානයට 

පිළිුම  සභාගත*   නටා 
 
* සභාපම්සය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ශපොලිසා සාගාන - 02 

 (ii) අවාළ  ාලයට අය්ත ශ් ්න ශසොයා ගැීයමට ශනොහැරී 
ාැවින් ශසේටය  ළ නිලධාරින් ශ ොපමණව යන්න 
ශත ුමරු ශසොයාගත ශනොහැ . 

 (iii) විනා    න ලව  ශපොලිසා සාගාන සම්ාන්ධශයන් ශතො ුමරු 
ටාම තා වී ශනොමැත. 

 (iv) ශම් සම්ාන්ධශයන් විසාත  ලාා ගැීයම සඳහා මුලතිව් 
ශ ොට්සාසශ  ශ් ්න ශහෝ ශටන්ත රීසි ක ලියවි් ලක් 
ශනොමැති අත , මුලතිව් ශ ොට්සාසශ  ශපොලිසා සාගාන 
2009 ටම ෂශයන් පසුට සාගාපිත    සත. 

 (v) ශම් සම්ාන්ධශයන් විසාත  ලාා ගැීයම සඳහා මුලතිව් 
ශ ොට්සාසශ  ශ් ්න ශහෝ ශටන්ත රීසි ක ලියවි් ලක් 
ශනොමැති අත , මුලතිව් ශ ොට්සාසශ  ශපොලිසා සාගාන 
2009 ටම ෂශයන් පසුට සාගාපිත    සත. 

 (vi) නැත. 

(ත  අවාළ ට ටාුවටට අය්ත ශ් ්න ශනොමැති වීම ශහේුමශටන් පූම ණ 
ටාම තාටක් ඉදිරිප්ත රීරීමට ශනොහැ . 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට සාගාට  නිශයෝග 23(2  යටශ්ත ප්ර ාන. පළමුට 

තිශාන්ශන්, ගරු දිශන්ෂා ගුණටම ධන මන්ත්රීුමමා ඉදිරිප්ත   න 
ප්ර ානය. 

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ාන් කල ගුණටම ධන මන්ත්රීුමමා. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ඔාුමමාශග  ාරුණි  
අටධානය සඳහා මා ශම්  ා ණය ශයොමු   ටන්න  ැමැතියි. 

ීයතිඥප  ලයානන්ව ති ාණගම මැතිුමමා ශපොතක් ලියා 
තිශානටා. ඒ ශපොත ශම් ටන විට නිකු්ත ශටලා,  ශට්ම ටයා්තත 

ශටලා, අශළවි ශටමින් පටතිනටා. එහි සඳහන් ටනටා, ශ්රී ලෙං ා 
පාම ලිශම්න්ුමශව් ීයති සම්මත රීරීශම්ී සාගාට  නිශයෝගටල 
 කම ටලතා සහ පටතින  නයට හිතටාී නිලධාරින් ශයොවා ගනිමින් 

සම්මත ටන ීයති ශ ුමම්ප්තටල ටගන්ති ශටනසා රීරීම පිළිාඳට. 
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ඒ සම්ාන්ධට වි ාල ශාෝවනාටක් අපි සියලු ශවනාට්ත ශම් ගරු 

සභාටට්ත ඉදිරිප්ත ශටලා තිශානටා.   

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳයි. මම ඒ ගැන, - 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අශ්ත පාම ලිශම්න්ුමට සම්මත   න ීයති-රීති යම් යම් 
නිලධාරින්ට අට ය විධියට ශටනසා   නටා රීයලා   න 

ශාෝවනාට ා පතළ එ ක්. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳයි. පැහැදිලියි. 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ නිසා මම ශම් ශපොත සභාගත   නටා. ඔාුමමාට මම ශම් 

ශපොත ශවනටා, ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔය ශපොත්ත එක්  ඔාුමමා එ ඟ ටනටාව? 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නැහැ. මම රීයන්ශන් - 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔාුමමා සභාගත  ළාම ශපොත, - 

 
ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

පාම ලිශම්න්ුමට ට ශයන් ශම් පිළිාඳට ශසොයා ාලන්න රීයායි 
මා රීයන්ශන්. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සභානාය ුමමා. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ශමුමමා යම්රීසි ශපොතක් 

ඉදිරිප්ත   නටා නම් එය පිළිගන්නටාව නැශව රීයලා ඉසාශස් ලා 
රීයන්න ඕනෑ. පිළිගන්ශන් නැති ශපොතක් ඉදිරිප්ත   න්න ාැහැ 
ශන්.  

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශපොශ්ත තිශාන  ා ණා පරීක්ෂා   න්න රීයලායි 
රීයන්ශන්.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ශමුමමා යම් රීසි 

 ා ණාටක් ඉදිරිප්ත   නටා නම් ඒ ශපොශ්ත තිශාන  රුම් 
ස්තතව එශහම නැ්තනම් ශාොරුව රීයා එුමමා රීයන්න ඕනෑ. 
අනික්  ා ණය,  වැන්  ශට් නිවහස තිශානටා. ඉසාස  ටාශග 
ශනොශටයි. [ාාධා රීරීමක්]  

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා (සමාජ් සවිබල ගැන්වීම්, 

ුමභසාධාන තා කන්ද උඩර  උුමය ිළිතබඳ අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க - சமூக ெலுவூட்டல், 

நலன்புொி ேற்றும் கண்டி ேரபுொிமேகள் அமேச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment,Welfare and Kandyan Heritage) 

සභාගත   න්ශන් නැතිට ඔය ශපොත ශවන්න. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු දිශන්ෂා ගුණටම ධන මැතිුමමා. [ාාධා රීරීම්] Order, 

please! ගරු සභානාය ුමමා, මා ශම් පිළිාඳට අවහසක් ඉදිරිප්ත 

  න්න ඕනෑ. ටම තමානශ  අශ්ත සාගාට  නිශයෝග පිළිාඳට ගරු 
 ගානාය ුමමාශග ප්රධාන්තටශයන් ශ ුමම්ප්ත හවලා, සියලුම 
මන්ත්රීටරුන්ට -225 ශවනාට- ශාවන්න සැලසුම්   ලා තිශානටා. 

ඊට පසාශසේ තමයි අටසාන ට ශයන් අපිට තීන් කටක් ගන්න 
ශටන්ශන්, අලුතින් සාගාට  නිශයෝග ශටනසා   නටාව රීයා. ඒ 
පිළිාඳට යම්රීසි ශපොතක් මුද්රණය    තිශානටා නම් ගරු ාන් කල 

ගුණටම ධන මැතිුමමාට එශහම අවහසක් තිශානටා නම් 
 රුණා   ඒ ශපොත  ගානාය ුමමාශග අටධානයට ශයොමු 
  ටන්න. අපි ඒ ශටුවශටන්  ටුතුම   න්නම්. ශහොඳයි. 

 

ගු චන්රසිරි ගජ්දීර මතතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 
නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ාන්ද්රසිරි ගනී  මැතිුමමා. 

 
ගු චන්රසිරි ගජ්දීර මතතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ශම් ශපොශ්ත අ ෙංගු ශටන්ශන් පාම ලිශම්න්ුම  ාම ය පටිපාටිය - 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශම් ශපොත පිළිාඳට ඔාුමමන්ලා  ගා   න්න ණුශයෝත ඒ 
ශපොශ්ත  රුම්ටලට අටසාගාටක් ලැශානටා. 

961 962 



පාම ලිශම්න්ුමට 

ගු චන්රසිරි ගජ්දීර මතතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ශම් ශතො ුමරු පරීක්ෂා රීරීම සඳහා ශම් ශපොත සභාගත රීරීශම් 

ට වක් තිශානටාව? මම අහන්ශන් ඒ යි. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, සභාගත   න මන්ත්රීට යා 
 ා ණය ස්තතව, නැශව රීයලා රීයන්න ඕනෑ. ශම් ශපොත ඔාුමමා 

පිළිගන්නටාව? එ  එක්ශ නා ලියන ශපෝත පාම ලිශම්න්ුමටට 
ඉදිරිප්ත   න්න ාැහැ.  

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ාන් කල ගුණටම ධන මැතිුමමා විසින් ඉදිරිප්ත   න ලව 

 රුම් මත, ඒ ශපොත සභාගත   නටාට ට ා එය ගරු 
 ගානාය ුමමාට ඉදිරිප්ත   න එ  සු කසුයි රීයලා මම ශයෝනනා 
  නටා. ඊට පසාශසේ  අපි අට ය පරිදි ක්රියා්තම    මු. ඔාුමමා 
ඒ  රුම්ටලට එ ඟව, නැශව රීයලා රීව්ශව් නැහැ ශන්. 

 
ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි,  මට ශපොඩි අටසාගාටක් 
ශවන්න. ීයතිඥප ති ාණගම රීයන්ශන් ශම්  ශට් ඉන්න ශනයෂාස 
ීයතිඥපශයක්. එුමමාශග ශපොශ්ත ඉදිරිප්ත   පු  ා ණාට අපි 

සියලු ශවනාටම ටැවග්තටන  ා ණාටක්, ගරු සභානාය ුමමනි. 
වහනට ටන තණ්ඩුක්රම ටයටසාගා සෙංශ ෝධනය සම්මත වීශමන් 
අනුමරුට, ඒ සම්මත වූ ටගන්තිටලට පරිාාහි  ශටන්ත ටගන්ති 

රීහිපයක් සුමළු   ලා තිශානටාය රීයලා තිශානටා. [ාාධා 
රීරීමක්] අහන්න ශ ෝ.[ාාධා රීරීමක්] 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! I do not think that we can allow this 

book to be tabled now.  

 
ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඒ  නිසා ශම්  රුණ සමසාත පාම ලිශම්න්ුමටටම අවාළයි.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම අහන්න  ැමැතියි ශමොනටාව ඒ ටගන්ති රීයලා. 

 
ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ශම් ශපොශ්ත තිශානටා.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රීයටන්න ාලන්න. එශහම ටගන්ති නැහැ.  

ගු චන්රසිරි ගජ්දීර මතතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ  ාලාගන්න තමයි ශපොත සභාගත   න්ශන්.  
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the House, you are opposing this book 

being tabled. So, we will leave it at that.  

සාගාට  නිශයෝග 23(2  යටශ්ත ප්ර ාන. ගරු දිශන්ෂා 
ගුණටම ධන මැතිුමමා. 

 

ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඕනෑ නම් ශම් ශපොශ්ත තිශාන එ  ටගන්තියක් රීයන්නම්.  
 

ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඕනෑ නැහැ ශන්. එුමමා වන්ශන් නැති නිසා රීයලා ටැ ක් 
නැහැ ශන්. 
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 Hon. Dinesh Gunawardena, you may raise your 

Question under Standing Order 23(2).  

 
ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, මම සාුමතිටන්ත ශටනටා, 
අව දින සාගාට  නිශයෝග 23(2  යටශ්ත ශම් ප්ර ානය ඉදිරිප්ත 
  න්න අටසාගාට ලාා ීම ගැන. එයට පිළිුමරු ීම සඳහා 
අටසාගාට ීලා තිබුශණ් ගරු ශස ්ය සමතිුමමාට. 

 
ඊට ශප  ඊට ට ා වරුම් හා ඊට ට ා ටැඩි විය හැරී අනුම ක්, 

ුට ක ක් අශ්ත  ට වැන් ශටළාශගන තිශානටා. ඒ නිසා මා මුලින්ම 

ඒ ගැන ශම් ගරු සභාටට  රුම් වක්ටන්න  ැමැතියි. 

ඊශ  සිට සති වූ ධා ානිපාත ටම ෂාට මත සති වී තිශාන ගෙං 
ටුම  ත්ත්තටය නිසා නනතාට වි ාල අනුම  ට ප්ත වී තිශානටා. 

හම්ාන්ශතොට දිසාත්රික් ය, මාත  දිසාත්රික් ය, ගා් ල දිසාත්රික් ය, 

 ළුත  දිසාත්රික් ය,  ්තනපු  දිසාත්රික් ය, ශ ොළ  දිසාත්රික් ය, 

ගම්පහ දිසාත්රික් ය වැනට ගෙං ටුම ට ලක් ශටලා තිශානටා. 

සමහ   ඳු ප්රශශ ටල නනතාට ීවවිතය ශබ් ා ගන්න ගසා 
ශ ොළන්ටල එ් ලිලා ඉන්නටා; ඔවුන් ශ ොුම ශටලා ඉන්නටා. 
තටම ඒ අයට රීසිම ුවව්ටක් ශවන්න පුළුටන් ත්ත්තටයක් සති 

ශටලා නැහැ. ශමතැන  නයව, විපක්ෂයව රීයන ප්ර ානයක් 
ශනොශටයි තිශාන්ශන්. මිනිසා ීවවිත ා පතළ අනුම  ට ප්ත 
ශටලා තිශාන ශටලාට ී මුලින්ම ඔවුන් ශබ් ා ගන්න ඕනෑ.    

ගම් පිටින් ටුම ට ගහශගන ණුහි් ලා තිශානටා. තපවා 

 ළමනා  ණ සමතිුමමා  ශට් නැහැ රීයලා තපවා 
 ළමනා  ණ තයතනයට ක්රියා වි හිතට ඉන්න ාැහැ. මම අව 
ුශශ පාන්ව  මහින්ව  ානපක්ෂ හිටපු නනාධිපතිුමමා එක්   ගා 

රීරීශමන් පසාශසේ,  එුමමාශග ුපශවසා පිට, ශම් ප්ර ානය අපට 
පාම ලිශම්න්ුමශව් සා ්චනාටට ගන්න ශටනටා රීයලා 
අගමැතිුමමාට  ගා  ළා.  
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ශම් ශටන ශ ොට අපි ශනොසිතූ  විධිය ට  ්තනපු  නග ය 

සම්පූම ණශයන් යට ශටලා.  ැලණිටැලි නිම්නය යට ශටලා. ශම් 
මිනිසා ීවවිත ශබ් ා ගැීයමට පළමුට ටහා ක්රියා ාරීවීම අට යයි. 
පීඩිත නනයාට තහා  පාන ලාාී ම  ළ ුතුම ශටනටා.  ළමයි 
පාස් ටලට ශ ොුම ශටලා සිටින නිසා ඒ පාස් ටලට  නිටාඩු 

ලාාීම  ළ ුතුමයි. ඒ ටාශගම, මාම ග අනුමරු, වි කලිය බිඳ ටැටීම 
ශම් තී  රුම්  ාශිය ට අපි මුට ණ ශවනටා.   

සාගාට  නිශයෝග 23 (2  යටශ්ත මම සමතිුමමාශගන් ශම් 

ගැන්ත අහනටා.  ශම්  ා ණය්ත සාගාට  නිශයෝග 23 (2 ට 
සම්ාන්ධයි. සමතිුමමා ශහොඳට වන්නටා ගෙං ටුම රීන් පසාශසේ, this 
problem affects your Ministry. Therefore, I would like to 
raise this Question for an Answer from the Minister of 
Health.   

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the House, ගරු දිශන්ෂා ගුණටම ධන 
මන්ත්රීුමමාශග ඒ ප්ර ානයට ඔාුමමා ු්තත යක්  කන්නාට පසාශසේ, 
සාගාට  නිශයෝග  23(2  යටශ්ත ප්ර ානයට යමු.    

 

ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Health Ministerට්ත ශම් ප්ර ානය සම්ාන්ධයි ශන්, ගරු 
නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි. ඒ නිසා ශම් ප්ර ාන ශව ම එ ට 
ගනිමු.  [ාාධා රීරීමක්]   

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, under Standing Order 23(2) you have a 

specific Question. You have already referred to a 
pertinent matter and therefore let the Hon. Leader of the 
House give an answer to that. 
 

ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
All right, after that I will raise my Question under 

Standing Order 23(2).  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, මා  ලින් ීම පරිදි තපවා 

 ළමනා  ණ අමාතයාෙං ය වැන් ටැ ට ාැහැලා තිශානටා. ඒ 
ටාශගම, අපි ත්රිවිධ හමුවාටට වැුවම් ීලා තිශානටා, අට ය ශාෝට්ුම 
ශහොයා ශගන ඒ අත මෙං ශටලා ඉන්න  ට්ටිය ත ක්ෂ  

සාගානටලට රැශගන එන්න රීයලා. ඒ සම්ාන්ධශයන් අපි 
වැනටම්ත වැුවම් ීලා තිශානටා. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

තහා  පාන පිළිාඳට්ත? 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අට ය සිය් ලම   න්න රීයලා ගරු අගමැතිුමමා ුපශවසා 

ීලා තිශානටා. ගරු දිශන්ෂා ගුණටම ධන මන්ත්රීුමමා රීව්ටා, අව 

ුශශ අගමැතිුමමාට  ගා  ළා රීයලා. ඒ සිය් ලම   න්න 

අගමැතිුමමා ුපශවසා ීලා තිශානටා. 
 

ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු  ලසා අලහ්තශපරුම මන්ත්රීුමමනි, වැන් සාගාට  නිශයෝග 
23 (2  යටශ්තයි අපි ඉන්ශන්. [ාාධා රීරීමක්] 

 

ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සභානාය ුමමනි, පාම ලිශම්න්ුමටට සහාය ශටන්නයි ශම් 

අවහසා වක්ටන්ශන්.  

මාත  දිසාත්රික් ය විධියට ග්තශතෝත, 1969න් පසාශසේ සති 
ශට්චා ා පතළම ත්ත්තටයක් තමයි වැන් පටතින්ශන්. ඊශ  හටස 
පාන කගම නල මාප ශ  මට්ටම මීටම  7. යි. මීටම    රීයන්ශන් 
ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ගෙං ටුම  ත්ත්තටයක්; ා පතළ 

ත්ත්තටයක්. ශමො ට  නග ශ  අඩි 15 ට ට ා ුස නල 
මට්ටමක් තිශාන්ශන්. ඒ ටාශගම, මා ඳු  ටැනි ප්රශශ ටල 500ට, 

1,000ට ටැඩි පිරිසක් ටහලට්  ු  ඉන්නටා, ගරු නිශයෝනය 

 ගානාය ුමමනි. 
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ටාශගම, තටම ටම ෂාපතනය අඩු ශටලා නැහැ. 
 
ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඊශ  මුළු රෑම ටැසාසා. වැුව්ත ටහිනටා. මාත  දිසාපතිුමමා 

සුමළු  ාම ය මණ් ලය ටැ    න්න පටන් අ ශගන තිශානටා.  
අව ුශශ ශටන ්  ශාෝට්ුම නැතිට හිටියා. අව  ාමසාන් ුපටාස 
 ාලය පටන් ගන්නටා. අශ්ත අකුරැසාස තසනශ  තිශාන 
ශගො පිටිය ප් ලිය, ශගො පිටිය ගම -මුළු ගමම- අඩි වහය ට  

ටැඩි ටුම   ඳ ට යට ශටලායි තිශාන්ශන්.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, අට ය සියලු පියට  ගන්න 
රීයලා ගරු අගමැතිුමමා වැුවම් ීලා තිශානටා. 

 

ගු ඩලසන අලත්තපපුම මතතා 
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සභානාය ුමමනි, නමු්ත අතිගරු නනාධිපතිුමමා  ශට් 
නැති ශටලාට , ගරු අගමැතිුමමා තට පැය රීහිපයරීන්  ටින් 

ාැහැ  ශටන්න හවන ශටලාට ,  තපවා  ළමනා  ණ 
සමතිුමමා  ශට් නැති ශටලාට  ඉතා ටග ීමශමන්  ටුතුම 
  න්න ඕනෑ. ශම්  ා පතළ ත්ත්තටයක්. අපි ශම් ශශ පාලන 
ටාසි ගන්න හවනටා ශනොශටයි. එශහම හිතන්න එපා. අශ්ත 

දිසාත්රික් ශ  ා පතළ ත්ත්තටයක් ු ශගත ශටලා තිශානටා. 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සභානාය ුමමනි, you can call for an emergency Party 
Leaders’ Meeting. You have the power to do that if there is a 
requirement.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, අපි අට ය පියට  ගන්නටා.  

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු දිශන්ෂා ගුණටම ධන මන්ත්රීුමමනි, වැන් සාගාට  නිශයෝග 
23(2  යටශ්ත ප්ර ානය ඉදිරිප්ත   න්න.  

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, 2002 ටසශම ී මම ටැවිලි 
 ම මාන්ත සමති  හැටියට හිටපු  ාලශ ී්ත වකුම් පළාශ්ත ශම් 
ටාශග වි ාල නල ගැ් මක් සති වුණා. ශ්ත  ම මාන්ත ාලා 20ක් 

විත  විනා  වුණා. මට මත යි, මම ඒ ප්රශශ යට ණුයා.  
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

I think we cannot allow this to go on. සාගාට  නිශයෝග 23
(2  යටශ්ත ප්ර ානය, ගරු දිශන්ෂා ගුණටම ධන මැතිුමමා.  

 

ගු චන්රසිරි ගජ්දීර මතතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, මට විනාඩි ශව    ාලයක් 

ලාා ශවන්න. යම් යම් පියට  අ ශගන තිශාන ාට ස්තත. නමු්ත 
එය ප්රමාණට්ත නැහැ. ුවාහ ණයක් හැටියට ග්තශතෝත- 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  
 

ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Just allow the Hon. Member to speak for two minutes.  
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ාාශධ විපක්ෂශ  නාය යා හැටියට, නිශයෝජිතයා හැටියට 
දිශන්ෂා ගුණටම ධන මැතිුමමාට තමයි සාගාට  නිශයෝග 23(2  
යටශ්ත ප්ර ාන ඉදිරිප්ත   න්න අටස  ීලා තිශාන්ශන්. වැන් සති 

වී තිශාන ප්ර ානය්ත නාති  ටැවග්ත මක් තිශාන ප්ර ානයක් නිසා 
අපි ඒ සඳහා එුමමාට අටසාගාට   කන්නා. මාත  දිසාත්රික් ශ  සිටින 
නිසා  ලසා අලහ්තශපරුම මන්ත්රීුමමාට්ත ශම් ප්ර ානය ගැන  ගා 

  න්න හැරීයාටක් තිශානටා. නමු්ත සාගාට  නිශයෝග 23(2  
යටශ්ත ප්ර ාන ඉදිරිප්ත   න්න අටසාගාට තිශාන්ශන් පක්ෂ 
නාය යන් හැටියට  ටුතුම   න මන්ත්රීටරුන්ට පමණයි. ඒ හැ  
හැම මන්ත්රීට ශයක්ම, පක්ෂටල සියලුශවනාම ශමශහම  ගා 

  න්න ණුශයෝත,- 

ගු චන්රසිරි ගජ්දීර මතතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, මම්ත ඉන්ශන් මාත  

දිසාත්රික් ශ  තමයි. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මම ඒ ාට වන්නටා. 

 

ගු චන්රසිරි ගජ්දීර මතතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මම ශම්  ා ණාටට ටැඩි ශතො ුම ක් එ ුම   න්නයි 

හැ කශව්. එශහම නැුමට සභාශව්  ටුතුමටලට ාාධා   න්න ශහෝ 
ශටන ටාසියක් ගන්න හැ කටා ශනොශටයි. වැනට සහන සැලසීම 
සඳහා යම් ප්රමාණය  ත ම්භයක් තිශානටා. ඒ සම්ාන්ධශයන් 

අපි සාුමතිටන්ත ශටනටා.  නහලාගම, පාන කගම, ටැලිශහේන, 

ශපෝරුශතොට, අුම ලිය ටාශග ප්රශශ  වැන් නලශයන් යට ශටලායි 
තිශාන්ශන්. ඒ ටාශගම අකුරැසාස ාසා නැටුමම්ශපොළ, ශපොලීසිය -

නග යම- නලශයන් යට ටන ත්ත්තටයක් සති ශටලා තිශානටා. 
අශනක් සියලු ප්රශශ ටල අඩි වහය ට ට ා ුසට ටුම  මට්ටම 
සවි්ත තිශානටා. ශම් නලය ක්රමාුවූලලට පහළට එනටා. ඒ නිසා 
ටැලිගම්ත, ඒ තසන්නශ  තිශාන තවාසන්න ප්රශශ ්ත වැන් 

ශව්ගශයන් නලශයන් යට ශටමින් තිශානටා. ඒ නිසා අපි 
ඉ් ලන්ශන්, නාති  තපවාටක් විධියට සල ා ට ා  ක්තිම්ත 
ශලස ශම් ප්ර ානයට මුට ණ ශවන්න රීයලායි.   

 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ාන් කල ගුණටම ධන මන්ත්රීුමමනි, ඔාුමමාශග point of 

Order එ  ශමො ක්ව? 
 

ගු බන්දුල ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ඔාුමමා ශ ොළ  
දිසාත්රික් ය නිශයෝනනය   න ගරු මන්ත්රීට යකු ටාශගම 
නිශයෝනය  ගානාය ුමමා. අශ්ත දිසාත්රික් ශ ,  ැලණි 

මිටියාටශ්ත  ැලණි ගඟ පිටා  ගැලීශමන් ශම් සති වී තිශාන 
හදිසි ත්ත්තටය පිළිාඳ පියට  ගන්න ඔාුමමාශග නායක්තටශයන් 
ශහෝ  මක් නැහැ, රැසාවීමක්  ැඳටන්න. ශමො ව, ලබුගම, 

ටක්ඔය,  ලුමටාට, ශ ොශලොන්නාට රීයන ප්රශශ ටල ශම් 
ත්ත්තටය වරුම් ශටනටා, වහට් ටන ශ ොට. ඒ නිසා ඔාුමමා ශම් 
ටගීමම අතට ගන්න. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීුමමනි, ටම ෂාපතන ත්ත්තටය තට ටි ක් ටැඩි 
ශටනටා. තට වටසා ුමන හත ක් ඉහළ ප්රශශ ටලට ටහිනටා. ඉහළ 
ප්රශශ ටලට ටහින්න ටහින්න ප්ර ානය මීට ට ා ගැඹුරු ශව්වි 

රීයලා තමයි හිශතන්ශන්. ඒ නිසා ඔාුමමන්ලා ශාොශහොම 
ඕනෑ මින් ඉදිරිප්ත   න ප්ර ානය ඉතා පැහැදිලියි. මා  
සභානාය ුමමාශගන් ඉ් ලා සිටිනටා, ශමය හදිසි අටසාගාටක් 
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හැටියට සල ා අට ය සියලුශවනාට වැුවම් ී රැසාවීමක්  ැඳටන්න 

රීයලා. එුමමාට ඒ සඳහා ාලය තිශානටා. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, මා ශම් මන්ත්රීටරුන්ට 
රීයනටා, ශමතැන  ගා       ඉන්ශන් නැතිට ගමට ණුහි් ලා 
ටැ    න්න රීයලා.  එුමමන්ලා ශමතැන  ගා       ඉන්නටා. 

රූපටාහිනිශ - [ාාධා රීරීම්] ශමතැන  ගා       ඉන්ශන් 
නැතිට ශාෝට්ුමට  නැඟලා යන්න. [ාාධා රීරීම්] 
 

ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රීරිස් ල්ත යට ශටලා.  රීරිස් ල්ත ුුම නටා! [ාාධා රීරීම්] 

 

ගු චන්ද් රසිරි ගජ්දීර මතතා 
(ேொண்புேிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
අහසින් යන්ශන් නැතිට ගමට යන්න ාැහැ. ඒ ත්ත්තටය තමයි 

තිශාන්ශන්.[ාාධා රීරීම්] 
 
ගු ජ්ානක වක්කුඹුර මතතා 
(ேொண்புேிகு ஜொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු සමතිුමමනි, ගමට යන්න ාැරි නිසායි ඔාුමමාට ශම් 
රීයන්ශන්. යන්න ාැරි නිසායි සවි් ලා ඔාුමමන්ලාට රීයන්ශන්. 

ගරු සමතිුමමනි, ගුටන් යානයක් නැතිට  ්තනපු යට යන්න 
ාැහැ. මශග තසනශ  රීහිප සාගානය  නාය ණුහි් ලා.  එ  
තැන  13ශවනකු යට ශටලා. ගරු සාගල  ්තනාය  සමතිුමමාට 

මා අමාරුශටන්  ගා   ලා ඒ ත්ත්තටය රීව්ටා. [ාාධා රීරීම්] මට 
විනාඩියක් ලාා ශවන්න.  ලටාන ප්රශශ ශ  ශලොකු හානියක් 
ශටලා තිශානටා. ශම් ශටන ශ ොට ීවවිත  ාශියක් අහිමි වී 

තිශානටා. [ාාධා රීරීම්] ගරු සමතිුමමනි, ඔාුමමාට 
සහශයෝගයක් ශවන්නයි හවන්ශන්.[ාාධා රීරීම්] ගරු නිශයෝනය 
 ගානාය ුමමනි, ශම් ටන ශ ොට ශලොකු හානියක් ශටලා 

තිශානටා. අයගම, ශ්ත නනපව ප්රශශ ශ  ඒ නාය ණුය සාගානටල 
ීවවිත හානි ශටලා තිශානටා. අඩුම ගණශන් එතැන ඉන්න ශලඩුන්  
ශගන යන්නට්ත ක්රමයක් නැහැ, හැම පැ්තශතන්ම ටුමශ න් ටට 
ශටලා.  මා  සාගල  ්තනාය  සමතිුමමාට   ක  ගනශයන්  ගා 

  ලා රීව්ටා ගුටන් යානයක් යටන්න රීයලා. එුමමා මට වැන් 
 ක  ගනශයන්  ගා   ලා රීව්ටා ශ ොශහොම හරි යටන්නම් 
රීයලා. මම ඒ ගැන එුමමාට සාුමතිටන්ත ශටනටා.   

ශව්ටැ්  ඳු  ප්රශශ ශ  ශගට්  රීහිපයක් නාය ණුහි් ලා වැන් 
13 ශවනකු අුමරුවහන් ශටලා තිශානටා. ගරු සමතිුමමනි, 

ශ ොශහන්ට්ත ඒ සාගානටලට රීට්ුම ශටන්න ාැහැ. ඒ යන්න ාැරි 

නිසා තමයි අපි ඔාුමමන්ලාට ශම්  රුම් රීයන්ශන්. ශම් 
ප්ර ානශ ී අපි ඔක්ශ ෝම මැදිහ්ත ශටලා ශම් මිනිසාසු ශබ් ා ගන්න 
ඕනෑ. Kukuleganga Project එ  ප්රශශ ශ  මිනිසාසු ඉන්ශන් ගසා 

ු . වරුශටෝත එක්  ඉන්න එ  අම්මා ශ ශනක් ඊශ  රෑ ඉඳලා 
 ගා  ළා. නමු්ත වැන්  ගා   න්ශන් නැහැ.  ඒ අයශග ීවවිත 
ශබ් ාගන්න අපි, ඔාුමමන්ලා ඔක්ශ ෝම එ ුමශටලා  ටුතුම 

  මු.  ශම් වැන් මට රීරිා්තගලින්  ගා  ළා, ශගට්  15ක් 
නායයෑමට ලක්ශටලා. ශම්  වි ාල ප්ර ානයක්. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ටයසනයක්. 

ගු ජ්ානක වක්කුඹුර මතතා 
(ேொண்புேிகு ஜொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ශම්  තමයි 2003 ටම ෂශයන් පසාශසේ ගලපු ශලොකුම ගෙංටුම . 
මශග නිටස්ත යටශටලා. යන්න විධියක් නැුමට තමයි අපි ඉන්ශන්. 
ඔාුමමන්ලා අපට ගුටන් යානයක් ශහෝ ශවනටා නම් අපි ණුහි් ලා 

ඒ ට මැදිහ්ත ශටන්නම්. ඒ නිසා ශම් ශමොශහොශ්ත අපි ඔක්ශ ෝම 
එ ුමශටලා ඒ අහිෙංස  මිනිසාසු ශබ් ාගන්න ඕනෑ. මිනිසාසු 
ශ ොුමශටලා ඉන්න තැන්ටලට ශාෝට්ුමටක්ට්ත යන්න ාැහැ රීයලා 

ශපොලීසිය රීයනටා. ඒ නිසා ශම් සඳහා ඔාුමමාශග අටධානය 
ශයොමු   ලා ශම් ප්ර ානයට මැදිහ්ත ශටන්න රීයලා ඉ් ලනටා. 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ඒ  තමයි මම පැහැදිලිට 
රීව්ශව්, පක්ෂ ශේවයරීන් ශතො ට දිසාත්රික් මට්ටමින් අපි සියලු 

මන්ත්රීටරු රැසාශටලා  ටුතුම   මු රීයලා. All the District MPs 
must get together without Party affiliations. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
That is what I am saying. You may call for a Party 

Leaders’ Meeting after this session. 

 
ගු නිතාේ ගල්තපත්ි   මතතා 
(ேொண்புேிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි,  හම්ාන්ශතොට දිසාත්රික් ශ  
ූ රියටැට, ලුම්ගම්ශටශහ  සහ හම්ාන්ශතොට හැරුණාට පසාශසේ 
අශනකු්ත ප්රාශශශීය ශ්  ම් ශ ොට්සාස අශට්ම ා පතළ විධිශ  

ත්ත්තටයක් මුමශටලා තිශානටා. එම නිසා ශමය නාති  
ටැවග්ත මරීන් ුතුම ප්ර ානයක් ශලස සල ලා අව පාම ලිශම්න්ුම 
රැසාවීම්ටල ඉදිරි  ටුතුම සම්ාන්ධශයන් පටා කුමක් ශහෝ 
තී ණයක් ගන්න රීයන එ යි මම රීයන්ශන්. ශමො ව, අපට අශ්ත 

ප්රශශ ටලට යන්න ඕනෑ. අශ්ත දිසාත්රික් ටල නනතාට විනා  
ශටන ්  අපට ාලාශගන ඉන්න ාැහැ. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පැහැදිලියි, ගරු මන්ත්රීුමමා. වැන් ගරු දිශන්ෂා ගුණටම ධන 

මන්ත්රීුමමාට මයික්රශෝෝනය ලාා ශවන්න. [ාාධා රීරීමක්] 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can adjourn Parliament. 
 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Let us finish the main items and adjourn Parliament 

within half- an-hour. 
 

ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Deputy Speaker, we can move the Regulations 

under Divineguma Act and adjourn Parliament at 12 o’clock 
if all agree. ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි, ශම් ා පතළ 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

තපවා ත්ත්තටය පිළිාඳට  ගා   න ශ ොට මශග මි්ර රීරිස් ල 
සමතිුමමා රීව්ටා, ගමට යන්න රීයලා. එුමමාශග ගම රීරිස් ල. 
රීරිස් ල යටශටලා තිශාන්ශන්. අන්න ඒ  මම රීයන්න ඕනෑ. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ ප්රශශ ය හැමවාම යට ශටනටා. මම වන්නටා. 

 
ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මට අව ුශශ්ත රීරිස් ල ප්රශශ ශයන්  ගා  ළා. 
රීරිස් ශලන් ශමහාට එන්න ාැහැ. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can adjourn Parliament. 

 
ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශම්  ා පතළ  ා ණාටක්. ඒ නිසා ඔාුමමා සියලුම 
මන්ත්රීටරු  ැඳටන්න.   සභානාය ුමමා හැටියට ඔාුමමා සියලුම 

මන්ත්රීටරු  ැඳටලා  ගානාය ුමමා මුණ ගැසිලා,- 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ තී ණය ගන්න ූ වානම්. So, we will adjourn Parliament 

now. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! අව වටශසේ ප්රධාන  ටුතුම අටසන්   ලා, 
විනාඩි 10 ට පාම ලිශම්න්ුමශව්  ටුතුම අ්ත හිුමටලා, හදිසි පක්ෂ 
නාය  රැසාවීමක්  ැඳටලා තී ණයක් ගන්න අපට පුළුටන්. එශහම 

නම් අපි ප්රධාන  ටුතුමටලට යාමට ශප  ගරු දිශන්ෂා ගුණටම ධන 
මන්ත්රීුමමා පාම ලිශම්න්ුම සාගාට  නිශයෝග 23(2  යටශ්ත ප්ර ානය 
ඉදිරිප්ත   න්න. 

 
පපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීපමන් ඇසූ ප්රශ්නනය 

தனி அறிெித்தல் மூல ெினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
පඩංගු පරෝගය පැි ීමම පාලනය 

தடங்கு பரவுெமதக் கட்டுப்படுத்தல் 
CONTROL OF DENGUE OUTBREAK  

 
ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I raise this Question under Standing Order 23 (2) 

seeking an answer from the Minister of Health Nutrition 
and  Indigenous Medicine.   

The records show that there have been over 45,000 
cases reported of the dengue epidemic in the Island up to 
mid-May this year, which is more than  the whole of the 
year 2014. This is despite this being the off-peak period - 
January to April - for the disease. Last year, there were 
only 19,083 cases reported in the first five months, which 
is an increase from 14,956 cases in 2015. So, there is a 
definite rising trend of infection, which is now gaining 
epidemic proportions. Over 130 people have died from 
the disease so far this year. About 43 per cent of cases 
have been reported in the Western Province, where the 
hospitals are today overflowing with patients and all beds 
are full. These references have been quoted from "The 
Sunday Times" of 14th May 2017. I do not want to take 
much time on this, but there is a detailed article where the 
Ministry of Health has stated that they alone cannot 
handle this situation. So, it is a national disaster that the 
Ministry alone cannot handle.  

There is no doubt that dengue is spreading so quickly 
because there have not been sufficient countermeasures 
adopted. The fact that nearly half the cases occur in the 
richest and the most developed provinces indicates that 
there has been a breakdown of anti-dengue activity. 
There has been a collapse of Local Government services 
due to the lack of political representation. We have 
dissolved 360 Local Government Authorities in the 
country. The officials alone cannot run without the 
elected representatives. Now, this is also contributing to 
this problem which the Hon. Minister would accept.  

The collection of garbage is irregular and incomplete. 
Some Councils no longer collect plastic waste, which 
provides ideal breeding grounds for mosquitos. Regular 
spraying for mosquito breeding places has almost 
stopped. With the onset of the monsoon - we are already 
in the monsoon - the crisis is going to increase and there 
is a danger of a rampant epidemic of dengue.  

I have raised this Question on the 23rd of March, 2017 
and the Hon. Prime Minister gave assurance to the 
House. Since 23rd of March, 2017, we know that the Hon. 
Minister has taken so many steps.  But, it is not enough 
because it is a very serious situation which is spreading 
like the flood situation and we should pool our resources 
to bring this situation under control. The private sector, 
the volunteer organizations, schools and various 
organizations should be called irrespective of political 
differences to control this situation.   

(a) What immediate steps will the Government take 
to prevent the rampant spread of dengue which 
has become a national health crisis today?  

(b) As this is a national epidemic, health officials also 
have accepted that they alone cannot handle the 
present situation,  

hence, what steps will the Government take to muster 
departments, private sector, Local Government 
institutions and the general public in controlling this 
national disaster?  

Finally, may I conclude by making a reference -  ලින් 
රීව්ටා, මුසාලිම් නනතාටශග ඉසාලාමීය ශනෝම්බි දිනය ත ම්භ 
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ටන්ශන් අවයි රීයලා. ඒ අය වැන් එ  පැ්තතරීන් ශ ෙංගු ුට ක ට 

මුට ණ ශවනටා, අශනක් පැ්තශතන් ගෙංටුම  ප්ර ානයට මුට ණ 
ශවනටා. තට පැ්තතරීන් පසුණුය වා ඔවුන්ශග ශගට්  ශවො ට්  
71ක් පමණ තම නනයට, ගම නනයට, ප්රහා යට ලක්වුණා. අපි එය 
ශහළා වරීනටා.  ශමය  වුරුන්  ළ්ත,  මුසාලිම් නනතාටට ශහෝ 

ශවමළ නනතාටට  එ් ලය ාලා ගන්නා වූ එටැනි ක්රියාමාම ග 
ඒ ාාශධ විපක්ෂය හැටියට අපි සම්පූම ණශයන් ශහළා වරීනටා. 
මා ශම් ටි  වි ශ ේෂශයන් රීයන්ශන් අව මුසාලිම් නනතාටශග  

ශනෝම්බි  ාලය ත ම්භ ටන නිසායි. ගරු ෝවුසි  ානය සමතිුමමා 
ශම් ගරු සභාශව් ඉන්නටා. වැන් ඒ නනතාටට ගෙංටුම  ප්ර ාන, ශ ෙංගු 
ප්ර ානටලට මුට ණ ශවන්න සි ක ශටලා තිශානටා. විශ ේෂශයන් ශම් 

ගැන්ත අටධානය ශයොමු   න ශලස මා ගරු සමතිුමමාශගන් 
ඉ් ලා සිටිනටා. 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු  ාජිත ශසේනා ්තන සමතිුමමනි, ඔාුමමා අවම ු්තත යක් 

ශවනටාව?  
 

ගු (වවදය) රාිතත පසේනාරත්න මතතා (පසෞඛය, 

පපෝෂණ තා පද්ය ය වවදය අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன - 

சுகொதொரம், மபொசமண ேற்றும் சுமதச ேருத்துெ அமேச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ඔව්. 

Hon. Deputy Speaker, as the Question is being raised 
in English I will give the reply in English.  

First of all, I must give an overview of the situation 
not only in Sri Lanka but globally. The global situation is, 
during the past three months the United States Center for 
Disease Control (CDC) has sent over 900 dengue alerts 
globally. Over 35 per cent, that means about 400 of these 
alerts, have been from the South Asian region. Therefore 
currently dengue is considered a global pandemic.  

Further, it is noteworthy that countries that have not 
reported local outbreaks in the past are now becoming 
outbreak prone. For example in the US States of Florida, 
California and Texas; in Europe Southern France, Italy 
and Portugal; Queensland in Australia and  Tokyo in 
Japan to name a few. 

The probable reasons for this predicament are the 
changes observed in the global weather pattern with 
warmer months and unusual monsoon patterns, 
complexities of urbanization, migration of people from 
non-endemic rural areas to urban areas, co-circulation of 
all four serotypes of dengue and difficulty in mosquito 
control with existing tools et cetera. Earlier, there were 
only two categories of dengue - II and IV - in Sri Lanka, 
but now we have found dengue I and III also.  

Singapore being one of the cleanest of cities in Asia 
reported 30,000 cases of dengue last year while Malaysia 
reported over 100,000 cases and 400 deaths. The 
mortality is more than 0.3 per cent.  

In Sri Lanka we were able to eliminate Malaria which 
was prevalent in more rural areas among socio 

economically deprived populations and the country is 
now facing a formidable challenge with dengue, which 
some experts consider as a proxy of socio economic 
wellbeing of the country. What we have found is that with 
more development there is more dengue globally.  

Although dengue was first reported in early 1960’s, it 
was not until the year 2000 that the magnitude of dengue 
epidemic increased in Sri Lanka, affecting all 25 districts.   

From 2009 to 2014, Sri Lanka experienced an 
exponential increase, compared to the previous decade, 
with an average of 35,000 cases each year.  In 2009, 343 
deaths were reported with 1 per cent rate of mortality.  
So, I must tell the Hon. Dinesh Gunawardena that this 
actually increased when the Local Government 
institutions were operational.    

With the efforts taken by the Ministry of Health 
Nutrition and  Indigenous Medicine to minimize deaths, 
we had been able to bring down the number of deaths to 
56 in 2015 and 98 in 2016, respectively with less than 0.2 
per cent rate of motility.  Earlier the rate of mortality was 
1 per cent and now it has been brought down to less than 
0.2 per cent.  Even, this year it is only 0.29 per cent. 
Actually, bringing down the rate of mortality is the main 
responsibility of the Ministry of Health Nutrition and  
Indigenous Medicine.   

It is noteworthy that we are currently experiencing a 
higher proportion of the severe form of dengue needing 
hospitalization with a greater proportion of young adults 
and older people being affected with delays in health 
seeking.   

There are several incorrect interpretations highlighted 
in the preamble of this Question. They are as follows:  

A. January to April being off-peak for the disease:  
Northeast Monsoon extends up to February and 
Southwest Monsoon beings in April.  Therefore, a 
slight downward trend may be shown in March.  
However, there is no off-peak for dengue which is 
an endemic disease in the country as cases are 
reported throughout the year.  Also, Hon. Member, 
you said that the number of cases reported had 
increased now more than it was reported in the 
year 2014.  But there had been 47,246 dengue 
cases reported in 2014, which was more than 
today.  

B. No sufficient counter measures adapted:  This is 
not factual.  Both clinical and preventive health 
services are fully engaged in reducing mortality 
and mitigating the outbreak.  Sri Lanka is amongst 
the very few countries which has a National 
Dengue Prevention and Control Programme with 
an annual dedicated budget of over Rs. 400 
million.  We are the only country which has a 
National Dengue Prevention and Control 
Programme in the entire South Asia.   

C. A breakdown of anti-dengue activities: No such 
breakdown has occurred. In fact, 350 new 
personnel were recruited as Field Assistants for the 
Western Province to support control activities.   
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D. Regular spraying for mosquitos has almost ceased: 
Over 250 fogging machines had been newly 
distributed across the country over the past two 
years and regular mosquito control activities are 
put in place.   Further, more than 600,000 premises 
had been inspected over the past three months with  
the assistance of Tri Forces and police.   

As the reply to Question No. 1,“What immediate steps 
would the Government take to prevent the rampant spread 
of dengue which has become a national health crisis?”, I 
can give you the following reply.   

In terms of  clinical care, the steps we have taken are 
as follows:  

1. Upgrading of all major hospitals to cope with the 
increased influx of patients. 

2.  A 60-bedded special unit was established at IDH. 

3. Teaching Hospital - Ragama and Teaching 
Hospital - Kalubowila were provided with special 
Dengue High Dependency Units (HDUs).  

4. Necessary medical officers and other staff have 
been deployed to facilitate optimal patient care. 

5.  The essential saline, Dextran 40 has been 
imported. 

6. Continuous training of doctors and nurses on 
clinical management. 

7. Supply of more than 100 cardiac monitors and 50 
portable ultra sound scanners during this year. 

8. Giving training to private sector health staff and 
general practitioners. 

9.  Reviewing all dengue deaths subjected to 
institutional and national levels by an expert panel.    

Then, in terms of prevention, we have taken the 
following steps: 

1. Presidential Task Force was convened with the 
patronage of His Excellency the President. 

2. National Mosquito Control Week was conducted 
in April. 

3. More than ten special programmes were 
conducted in vulnerable areas. 

4. Joint operations to collect non-degradable waste 
with the Local Government bodies. 

5. Extensive use of print and electronic media to 
create public awareness. 

6. Conducting regular meetings at national and 
subnational levels to monitor activities. 

7. Conducting a dengue vaccine trial in Sri Lanka. 

8. Engaged in advanced technological interventions. 

The reply to Question No. 2, “What steps will the 
Government take to muster other sectors and the general 
public?”, is as follows;  

1. All relevant Ministries including the Ministry of 
Education, the Ministry of Public Administration 
and Management, the Ministry of Provincial 
Councils and Local Government, the Ministry of 
Mahaweli Development and Environment and the 
Ministry of Parliamentary Reforms and Mass 
Media were summoned and briefed with a 
comprehensive Action Plan which included a 
three-month extensive campaign during the 
Monsoon period. 

2. Conducting weekly clean-up campaigns 
(dedicating one hour) including all sectors and the 
public. 

3. Printing and distribution of leaflets, hand bills and 
posters. 

4. Regular radio and TV appearances by experts on 
dengue. 

5. Engaging NGOs, CBOs and community leaders 
for dengue control activities. 

6. Extensive mobilization of tri forces (50 rapid 
response teams for each district). 

7. Construction sites to be given strict instructions to 
prevent water clogging. 

8. Schools to dedicate one hour weekly for 
inspection and cleaning. 

9. Strengthen the activities of the environmental 
police division. 

10. Facilitate garbage and solid waste separation 
through Local Government institutions; that is, 
container management. 

Thank you. 

 
ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, can I have a little clarification? The professionals 

involved in the health sector are the doctors.  The GMOA 
has said that a very serious situation is developing in 
regard to the spread of dengue. I am not talking about the 
other dengue. I am talking about the real dengue. The 
GMOA has warned that this situation has to be taken into 
serious consideration in order to control the spread of 
dengue.  Is there a good rapport between the GMOA and 
the Ministry?  

 

ගු (වවදය) රාිතත පසේනාරත්න මතතා 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
Sir, whether we have a good rapport with the GMOA 

or not, we have taken all necessary decisions. We have 
deployed relevant people including the tri forces. The 
GMOA is doing politics today. They do not talk 
medically. I do not think, they have any knowledge about 
the global situation. Today, this is a global pandemic. 
You cannot only blame us.  It is not only Sri Lanka but 
all our neighboring countries are faced with this 
pandemic. I just came from the WHA and they have 
commended the actions taken by us to control dengue. It 
is a global problem now. Globally the worst affected 
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[ගරු (නටවය   ාජිත ශසේනා ්තන මහතා] 
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region is South Asia.  In fact, there are 900 alerts from the 
American Center and 400 of these alerts have been from 
the South Asian region.  
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සමතිුමමනි, ශමම ශ ෝගය ටයා්තත වුණාට මිය යන 

සෙං්යාට අඩු වුණා ශන්.  
 

ගු (වවදය) රාිතත පසේනාරත්න මතතා 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ශ ෙංගු ශ ෝගශයන් මිය යන සෙං්යාට ඉතාම්ත අඩු   ලා 
තිශානටා; සියයට 1 සිට සියයට ව ම 2 වක්ටා අඩු   ලා 
තිශානටා. පසා ගුණය  ටම ධනයක් තිශානටා. GMOA එ  ඒ 

ශමොනට්ත වන්ශන් නැහැ. ඒ ශගෝ ලන්ට ඕනෑ, ශමො ක් ශහෝ 
ප්රයට රීයටන්නයි. අව GMOA එ  ඒ level එ ට ටැටිලා 
තිශානටා. [ාාධා රීරීමක්] 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දිශන්ෂා ගුණටම ධන මන්ත්රීුමමනි, සමතිුමමා වැන් ශමයට 
පැහැදිලි ු්තත යක්  කන්නා. [ාාධා රීරීමක්] 

 
ගු දිපන්ෂන ගුණවර්ධාන මතතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මශග ප්ර ානශ ී්ත ඒ සම්ාන්ධශයන් සට ටා. සමතිුමමා්ත එය 
පිළිග්තතා. අපි වන්නටා, ඔාුමමා්ත වන්නටා, ඔාුමමා නිශයෝනනය 
  න ශ ොළ  දිසාත්රික් ශ  පමණක් හැම ශ ෝහල ම ශ ෙංගු 

ශ ෝණුන් පිරිලා ඉන්නටාය රීයලා. හැම ශ ෝහල ම හිසා සඳන් 
නැහැ. සඳ  ශවශවනා, ුමන්ශවනා ඉන්නටා. අපට සුමුම ටන්න 
ාැහැ, ත්ත්තටය under control  රීයලා. ඒ යි තිශාන ප්ර ානය. 

එ්චා යි මා ඉ් ලන්ශන්. 

 

ගු (වවදය) රාිතත පසේනාරත්න මතතා 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 

ඔාුමමා රීයන එ  නිටැරැදියි.  

අනික්  ා ණය, ශ ොළ  දිසාත්රික් ශ  ශ ෙංගු ශ ෝණුන් ටැඩියි 

රීයලා රීයන්ශන් සයි? අපි රීව්ටා, ලෙං ාශව් සියලුම 
hospitalsටල සිටින handle   න්න ාැරි ශ ෝණුන් IDH එ ටයි, 

Negombo General Hospital එ ටයි එටන්න රීයලා. ඒ සයි? 

තායිලන්තශ  තමයි ශම් සම්ාන්ධශයන් ඉතාම්ත  ශහොඳ clinical 

training එ  තිශාන්ශන්. පසුණුය  ාලශ  අපි ඒ සඳහා 
Paediatriciansලා ශවශවනකු යැව්ටා. ඒ ශවශවනා තමයි, Dr. 

LakKumar Fernando සහ Dr. Wijewickrama. ශම් ශවශවනාම 

ප්ත   තිශාන්ශන් IDH එ ට සහ Negombo General Hospital 

එ ටයි. එතශ ොට අමාරු cases ඔක්ශ ොම ශ ොළ ට එනටා. 
සාමානයශයන් වැන් හැම තැන ම ශ ශ න්ශන්, National 

Hospital එශ ුව්ත IDH එ ට යටන එ යි. එතශ ොට පිට cases 

ඔක්ශ ොම ශ ොළ ට තටාම Western Province එශක් rate එ  
ටැඩි ශටනටා.     

අනික්  ා ණය, වටස ට මිලියනයක් නනතාට ශ ොළ ට 
පැමිශණනටා. මිලියනයක් නනතාට ුශශට ශ ොළ ට සවි් ලා 
සටසට තපසු ගම්ටලට යනටා. ශ ෙංගු පැතිරීම එතැන්ත ටැඩි 

ශටනටා. ඒ යි තිශාන ප්ර ානය.  

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊළඟට, ගරු  ගලසා ශශටානන්වා මන්ත්රීුමමා, සාගාට  නිශයෝග 
23 (2  යටශ්ත ප්ර ානය. 

 

II 
 

තට් ාන්කුලම් ප්රපද්ශ්පේ ජ්නතාව  පාීයය ජ්ලය 
ලබාදීම 

தட்டொன்குள ேக்களுக்கு குடிநீமரப் 

தபற்றுக்தகொடுத்தல் 
PROVISION OF DRINKING WATER FOR PEOPLE IN 

THATTANKULAM  
 

ගු ඩපලසන පද්වානන්දා මතතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கமள, நகரத் திட்டேிடல் 

ேற்றும் நீர் ெழங்கல் அமேச்சர் ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம் 

அெர்களிடம் எனது மகள்ெிமயக் மகட்க அனுேதித்ததற்கு 

நன்றி. நொன் எனது மகள்ெிமயக் மகட்பதற்கு முன், நொட்டின் 

பல பகுதிகளிலும் தெள்ள அனர்த்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட 

ேக்களுக்கு என்னுமடய ஆழ்ந்த அனுதொபங்கமளத் 

ததொிெித்துக்தகொள்கின்ற அமதமெமள, இது ததொடர்பில் அரசு 

முன்தனடுக்கின்ற நடெடிக்மககளுக்கு நொம் எல்மலொரும் 

ஒன்றுமசொோ்ந்து ஒத்துமழப்மபொம் என்பமதக் கூறி,  என்னுமடய 

மகள்ெிக்கு ெருகின்மறன்.  

1995ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் கொரணேொக ெடக்கு 

ேொகொணத்தின் பல பகுதிகளிலுேிருந்து இடம்தபயர்ந்து 

ெவுனியொ பூந்மதொட்டம், தநலுக்குளம் ஆகிய நலன்புொி 

நிமலயங்களில் தற்கொலிகேொகத் தங்கமெக்கப்பட்டிருந்த 

ேக்களில் 135 குடும்பங்கமளச் மசொோ்ந்தெர்கள் 2006ஆம் ஆண்டு 

ெவுனியொ, தெண்கலச்தசட்டிகுளம் கிரொே மசமெயொளர் 

பிொிெிலுள்ள தட்டொன்குளம் கிரொேத்தில் அரச சொர்பற்ற 

நிறுெனதேொன்றின் உதெியொல் அமேக்கப்பட்ட வீடுகளில் 

ேீள்குடிமயற்றம் தசய்யப்பட்டனர். ேீள்குடிமயற்றம் 

தசய்யப்பட்ட இம்ேக்களில் நூற்றுக்கும் அதிகேொனெர்கள் 

சுத்தேொன குடிநீொின்மே கொரணேொகச் சிறுநீரக மநொய்க்கு 

ஆளொகியுள்ளதொகவும் இெர்களில் பலருமடய வீடுகளில் 

கிணறுகள் ேற்றும் குழொய்க் கிணறுகள் இருந்தும் 

அெற்றிலிருந்து கிமடக்கின்ற நீொில் கல்சியம் 

உள்ளிட்டெற்றின் தசறிவு அதிகேொக உள்ளமேமய இந்த 

மநொய் ஏற்படக் கொரணம் எனவும் ததொிெிக்கப்படுகின்றது. 

எனினும், சுத்தேொன நீர் கிமடக்கொமே, சுத்தேொன குடிநீமர 

ெிமலக்கு ெொங்கிப் பயன்படுத்துேளவுக்கு தபொருளொதொர 

ெசதியின்மே என்பெற்றின் கொரணேொக இம்ேக்கள் இந்த 

நீமரமய பயன்படுத்தமெண்டிய துர்ப்பொக்கிய நிமலக்குத் 

தள்ளப்பட்டுள்ளனர் என்று கூறப்படுகின்றது.  

இன்று எேது நொட்டில் பல ேொெட்டங்களிலும் சிறுநீரகம் 

ததொடர்பிலொன மநொய்கள் பல்மெறு கொரணங்களொல் 

அதிகொித்துெருகின்றன. ஒரு கிரொேத்தில் 135 குடும்பங்கள் 

ெொழ்கின்ற நிமலயில், அதில் நொல்ெர் அண்மேயில் 

ேரணேொகியிருப்பதும் 100 மபருக்கு அதிகேொமனொர் சிறுநீரக 

மநொய்களுக்கு உள்ளொக்கப்பட்டிருப்பதும் ேிகவும் 

கெனிக்கத்தக்க ெிடயேொகும்.  

ேீள்குடிமயற்றப்பட்ட கிரொேம் என்ற ொீதியில் மேற்படி 

தட்டொன்குளம் கிரொே ேக்கமளச் சிறுநீரக மநொய்களிலிருந்து 

கொப்பொற்றும் ெமகயில், அங்கு அெர்கள் சுத்தேொன குடிநீமரப்  

தபறுெதற்கு ஏற்பொட்டிமனச் தசய்துதெ முடியுேொ?  
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පාම ලිශම්න්ුමට 

இக்மகள்ெிக்குப் பதில் அளிப்பதற்குத் தற்மபொது சமபயில் 

சம்பந்தப்பட்ட அமேச்சர் அெர்கள் இல்லொதபடியொல், தகௌரெ 

அமேச்சர் லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல அெர்கள் அதற்குொிய பதில் 

ெழங்கும் நொமளக் குறிப்பிடுெொர் என்று நிமனக்கின்மறன்.  

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Minister will be giving an answer very soon.  

Order, please!  අව දින ප්රධාන  ටුතුම ත ම්භශ ී ඉදිරිප්ත 
රීරීමට නියමිත ශයෝනනා ශව ක් තිශානටා. දිනට නියමිත 

 ටුතුමටලී දිවිනැගුම පනත යටශ්ත නිශයෝග ඉදිරිප්ත රීරීමට 
නියමිතයි.  

ශප  ටරු 11.45ට අව දින  ටුතුම පිළිාඳට සා ්චනා   න්න 
ගරු  ගානාය ුමමාශග ප්රධාන්තටශයන් පාම ලිශම්න්ුම  ටුතුම 
පිළිාඳ  ා   සභා රැසාවීමක් පැටැ්තශටනටා.   

 
උුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය ප්රඥප්ති  

පකුමම්පත 
ெட ேொகொண சுற்றுலொத்துமற அதிகொரசமப 

நியதிச்சட்ட ெமரவு 
NORTHERN PROVINCE TOURISM AUTHORITY 

DRAFT STATUTE 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

"That notwithstanding the Provisions of the Standing Orders Nos. 
46 A (3) (a) and (b), this Parliament do grant the Sectoral Oversight 
Committee on International Relations an extension of time till 03 
July 2017 to submit its report to Parliament on the Northern 
Province Tourism Authority Draft Statute which was referred to it 
by the Hon. Speaker on 03rd May 2017."     

 

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

පපෞද්ගලික මන්ත්රීන්පප පනත් පකුමම්පත් 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
ශ්රී ලංකා කෘෂිකර්ම ආයතනය (සංසනාාගත කිීමපම්) 

පනත් පකුමම්පත 
ஸ்ரீலங்கொ கேநல நிறுெனம் (கூட்டிமணத்தல்) 

சட்டமூலம்  
SRI LANKA INSTITUTE OF AGRICULTURE (INCORPORATION) 

BILL  
 

ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විමලවීර දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. ெிேலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා පහත සඳහන් ශයෝනනාට 
ඉදිරිප්ත   නටා: 

"ශ්රී ලෙං ා  ිකර ම ම තයතනය සෙංසාගාගත රීරීම සඳහා වූ පන්ත 

ශ ුමම්පත ඉදිරිප්ත රීරීමට අටස  දිය ුතුම ය." 

 
ගු වීරකුමාර දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு வீரகுேொர திசொநொயக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   
 
 

විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆமேொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

පනත් පකුමම්පත ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්  එය 
මුරණය කිීමම  නිපයෝග කරන ලදී.  

 
 

වාර්තා කිීමම සඳතා 47(5) වන සනාාවර නිපයෝගය ය පත් පනත් 
පකුමම්පත කෘෂිකර්ම අමාතයුරමා පවත පවරන ලදී. 

 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ேதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 
 

 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 47(5) இன்படி  கேத்ததொழில் 

அமேச்சருக்கு அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Agriculture for report. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාශව්  ටුතුම විනාඩි 10 ට අ්ත හිටටුව ලානටා.  

පාම ලිශම්න්ුම  ටුතුම පිළිාඳ  ා   සභාශව් රැසාවීමක් ශම් 

ශමොශහොශ්ත ක්ෂණි ට පට්තටුව ලානටා. 
 

රැසනවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හින්ුමවන ලදින්  මධායාතනන 
12.00  නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்படி, அேர்வு பி.ப. 12.00 ேணிெமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ேீண்டுந் ததொடங்கிற்று.  

Sitting accordingly suspended till 12.00 noon and then resumed. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු  ගානාය ුමමාශග මූලි ්තටශයන් අව දින පැටැති පක්ෂ 

නාය  රැසා වීශම්ී තීන් ක    ග්ත පරිදි  ශට් පටතින තපවා 
ත්ත්තටය ගැන සල ා ාලා එම නාති  අට යතාට පිළිාඳට 
සියලුම සමතිටරුන්ශග සහ මන්ත්රීටරුන්ශග අටධානය ශයොමු 

රීරීම සඳහා අව පාම ලිශම්න්ුමශව්  ටුතුම පසා ටරු 2.00ට 
නැටැ්තවීමට තී ණය    සත. 

අව දින නයාය ප්රශ  විෂය අෙං  1  දිවි නැගුම පනත යටශ්ත 
නිශයෝග - ගරු එසා.බී. දිසානාය  අමාතයුමමා. 

979 980 

[ගරු  ගලසා ශශටානන්වා මහතා] 
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දිවි නැගුම පනත : නිශයෝග 
ெொழ்ெின் எழுச்சி சட்டம்: ஒழுங்குெிதிகள் 

DIVINEGUMA ACT: REGULATIONS   
 
[අ.භා. 12.01] 

 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා (සමාජ් සවිබල ගැන්වීම්   
ුමභසාධාන තා කන්ද උඩර  උුමය ිළිතබඳ අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க - சமூக ெலுவூட்டல், 

நலன்புொி ேற்றும் கண்டி ேரபுொிமேகள் அமேச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment,Welfare and Kandyan Heritage) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා පහත සඳහන් නිශයෝගය 
ඉදිරිප්ත   නටා: 

"2017 අෙං  2 ව න පනතින් සෙංශ ෝධිත 2013 අෙං  1 ව න දිවි නැගුම 

පනශ්ත 42 ටගන්තිය යටශ්ත සහ එීම පනශ්ත 25(2  සහ 29(2  ටගන්ති 
සමඟ රීයවිය ුතුම  42 ටගන්තිය යටශ්ත සමාන සවිාලගැන්වීම් හා 

සුභසාධන අමාතයට යා විසින් සාවන ල කට  2017 මාම ුම 07 දිනැති අෙං  

2009/8 ව න අති විශ ේෂ ගැසට් ප්රශ  පළ   ුව ලැා  2017.05.03 දින 

ඉදිරිප්ත   න ලව නිශයෝගය අුවමත  ළ ුතුම ය." 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  අපි ශම් ටන විට ශම් 
නිශයෝග ගැසට්   ලා තිශානටා.  

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අමාතයුමමා  ඔාුමමාශග ප්රශව් ය ගන්නට  ලින් 

වැුවම්ීමක්   න්නට තිශානටා.  

ගරු සභානාය ුමමා  අව දින දිටා තහා  විශව් ශයන් ශතො ට 
පසා ටරු 2.00 වක්ටා රැසාවීම් පට්තටාශගන යාමට සභාශව් 

එ ඟතාට ලාා ගැීයමට අට යයි. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, Sir. We will proceed non-stop till 2.00 p.m. 

without the lunch break.   
 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාට එ ඟව? 
 
ගු මන්ත්රීවු  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  අශ්ත ශම් සමිශධි 
ටැ සටහන යටශ්ත  ට පු ා ක්රියා්තම  ටන තයතන ගණනාටක් 

තිශානටා. ඉසාස  ශටලාම  ගශම් ක්රියා්තම  ටන කු ා  ණ් ායම  
තිශානටා. ඊට ඉහළින්  අපිට ඉසාස  නම් සමිශධි සමිතිය තිබුණා. 
අව එය සමිශධි ප්රනාමූල සෙංවිධානය ශලස හඳුන්ටනටා. ්ාම 

නිලධාරි ශ ොට්සාස මට්ටමින් ඒටා එ ක් ශහෝ සමහ  විට ශව ක් 
ශහෝ ුමනක් සති ශටන්න පුළුටන්. ඒටා එ ුම ශටලා අශ්ත සමිශධි 

ාැෙංකුට හැශවනටා. එම සමිශධි ාැෙංකු එ ුම ශටලා ප්රාශශශීය 

ශ්  ම් ශ ොට්සාස මට්ටමින් සමිශධි ප්රනා මූල ාැෙංකු සමිතිය 
හැශවනටා. ඉන් පසුට සමිශධි ප්රනා මූල ාැෙංකු මහා සෙංගමය 
හැශවනටා.  

අනික් පැ්තශතන්  අශ්ත ශම් ටයාපා ය යටශ්ත ශ ශ න 

ීවටශනෝපාය ටැ සටහන්  ඒ ටාශගම සමාන ත ක්ෂණ 
ටැ සටහන්  ඔවුන්ශග අධයාපනි  හා අනිකු්ත සමාන සුාසාධන 
ටැ සටහන් ක්රියා්තම  රීරීම සඳහා ශගො  නැ ශඟන සමිශධි ප්රනා 

සෙංවිධාන යටශ්ත තපසු ප්රනා මූල සෙංවිධානය  ඊට ුඩින් ප්රාශශශීය 
ශ්  ම් ශ ොට්සාස මට්ටමින් සමිශධි ප්රාශශශීය සෙංවිධානය 
තිශානටා. ඊට පසුට සමිශධි දිසාත්රික්  මිුමට තිශානටා. ඊළඟට  

සමිශධි නාති  සම්ශම්ලනය තිශානටා. ශම් සියලුම ශශට්  සඳහා 
අශ්ත සහනාධා ලාභින් සහ අඩු තවායම්ලාභින් එ ට ශගොුව 
ශටනටා. ශමොවුන්ශගන් සභාපතිටරු ප්ත ශටනටා. විධාය  සභා 

ප්ත ශටනටා. ශමොවුන්ශග අය ඉහළ සෙංවිධානටලට යනටා. ඉන් 
පසුට නාති  මට්ටමටම එනටා. ශම්  ටුතුම සිය් ලම ීයතයුවූලල 
   ගැීයම සඳහා අට ය ශ ගුලාසි හා නි ශයෝග අප ශම් ටන විට 
ගැසට්     පාම ලිශම්න්ුමටට ඉදිරිප්ත    තිශානටා. ඉන් පසුට 

ාක්රශ් ් නිකු්ත   නටා.  

වැනටම්ත සමහ  සෙංවිධාන -දිසාත්රික් හා නාති  මට්ටශම් 
සෙංවිධාන- ශගො  නැඟී නැහැ. ඒ නිසා ඒටා ශගො  නඟන්න්ත 

අට යයි. ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  අවාළ නිශයෝග 
පිළිාඳට ශම් සා ්චනාශටන් පසුට  අටසානශ ී පිළිුමරු ශවන්න 
මා  ාලාශපොශ ෝතුම ශටනටා.   

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 
 

[අ.භා. 12.05] 
 

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  අව දින විටාවයට නියමිතට 

තිශාන  රුණ පිළිාඳට සා ්චනා රීරීමට ප්රගමශයන් රීට ුතුම 

 රුණක් තිශානටා.  

අව  ශටහි සති ශටලා තිශාන ගෙං ටුම  තපවා ත්ත්තටය නිසා 
පාම ලිශම්න්ුමට  ලින් අටසන්   න්න තීන් ක    තිශානටා. අපි 

එහි ටැවග්ත මක් වරීනටා. ගෙං ටුමශ න් විපතට ප්ත ඒ නනතාට 
ශටුවශටන් අශ්ත  නගාුමට ප්ර ා    න ගමන්  තණ්ඩුට 
පැ්තශතන්  ළ ුතුම ඒ  ාම ය භා ය  ාම යක්ෂමට   න්න රීයන 

ාලපෑම්ත අපි   නටා. නනතා විමුක්ති ශප මුණ විධියට අපි්ත 
අශ්ත  ක්ති ප්රමාණශයන් ශම් අටසාගාශව්ී නනතාටට ුවවු   න්න 
ාලාශපොශ ෝතුම ශටනටා.  

මා අව දිනට අවාළ විටාවය ත ම්භ රීරීමට ප්රගම තට්ත 
 රුණක් රීයන්න  ැමැතියි. ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  
අව දිනශ ී පාම ලිශම්න්ුමශව් සභාගත    තිශානටා  පරිපූ   

සසාතශම්න්ුමටක්; අතිශම   ප්රතිපාවන පිළිාඳ සටහනක්.  

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ගෙංටුම  රීයලා රීයන්ශන්්ත 
සුවි ාල තපවා ත්ත්තටයක්. එයින් විනා ටන ශශපළ මිනිසුන්ට 
නැටත  ටවාට්ත හම්ා   ගන්න අමාරුයි. ඒටාට ශ ොපමණ 

ටන්දි ශගටනටා රීව්ට්ත සු කසු ටන්දියක් ලැශාන්ශන් නැහැ. එශසේ 
තිබියී ශම් පරිපූ   ශටන් රීරීශම් 322 අෙං ය යටශ්ත සලසා සති 
ප්රතිපාවන ශ ශ හි මා ඔාුමමාශග්ත  පාම ලිශම්න්ුමශව් සහ  ශට් 

981 982 



පාම ලිශම්න්ුමට 

නනතාටශග්ත අටධානය ශයොමු   ටනටා. ශම් තණ්ඩුට 
ශ ොපමණ ධනයක් නිසා ා ණ ශශටලට නාසාති   නටාව රීයලා 
ාලන්න. අෙං  322 යටශ්ත තිශාන  රුණ  ාලන්න.  ිකර ම ම 

අමාතයාෙං ශ  නට ශගො නැන්් ශ්   ාම  ශටන් රීරීමට සහ 
ගිහ භාණ්  හා  ාම යාලයීය ුප  ණ මිලී ගැීයම ශටුවශටන් 
අතිශම   ප්රතිපාවන සැලසීමට තට්ත රුපිය්  මිලියන 141ක් ශටන් 

  නටා. ඒ රීයන්ශන්  රුපිය්  ශ ෝටි 14ක්. අපි ශම් 
පාම ලිශම්න්ුමශව් ඔ්තපු    ශපන්ුවටා  වැනට ටසා වමා තිශාන 
 ිකර ම ම අමාතයාෙං ශ  ශගො නැන්් ල ශටුවශටන් රුපිය්  

ශ ෝටි 300ට තසන්න මුවලක් වැනට නාසාති    තිශාන ාට. ගරු 
නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ඒ ගැන ඔාුමමා්ත වන්නටා. එශසේ 
තිබියී්ත තට්ත රුපිය්  ශ ෝටි 14ක් ශටන්   නටා  එහි  ාම  

ශටන්   න්න රීයලා. ශම් තණ්ඩුශටන් අපි අහන්න  ැමැතියි  
තමුන්නාන්ශසේලාට හිතක් පපුටක් නැශව රීයලා. තමුන්නාන්ශසේලා 
මීශතොටමු් ශ්  මිනිසුන්ට ම ණය ට ටන්දිය ශලස  කන්ශන් 
රුපිය්  ලක්ෂයයි. නමු්ත නිසා ා ශණ් ටසා වමා තිශාන ශම් 

ශගො නැන්් ලට ස් ලි ශපොම්ප   න්ශන් තමුන්නාන්ශසේලා ඒ 
පුශගලයාට ශමො ක් ශහෝ  ණයක් ශගටන්න තිශානටාව? 
තමුන්නාන්ශසේලා අව පටතින තපවා ත්ත්තටයට ටන්දි ට ශයන් 

අුවමත   න්ශන් ශ ොපමණව මුවලක්ව රීයලා ාලන්න. තපවා 
ත්ත්තටයට ලක් වූ මිනිසුන්ට රුපිය්  10 000ක් අුවමත   ටා 
ගැීයම ට තමුන්නාන්ශසේලා මාස ගණනක් ගනියි. නමු්ත ඒ 

ශගො නැන්් ලට මාසය ට රුපිය්  ලක්ෂ 227 ගණශන්යි 
ශගටමින් ඉන්ශන්  රීරිස් ල අමාතයුමමනි. ඔාුමමා ඒ ගැන 
වන්නටා.  

ශමො ක්ව  ශම් විහිළුට?  තණ්ඩුශව්  ඉතාම නාසාති ා  ශම් 
ක්රියාටලිය ස්තතටම අපි ශහළාවරීනටා. තණ්ඩුට ශම්  නත   ළ 
ුතුමයි. ශමො ක්ව ශම් විහිළුට? ගරු සමතිුමමනි  මාසය ට රුපිය්  

ලක්ෂ 227ක් ශවනටා  ශම් ශගො නැන්් ලට. ඒ  පාවි්චිය 
  න්ශන් නැතිට ටහලා වමලා තිශාන්ශන්. එතැනින් යන ගමන් 
නත    ලා ාලලා යන්න. සුම්  ශ ෝට්ශට් හන්දියට ශපොඩ් ක් 
එහා ටම් පැ්තශ්ත තමයි ශම් ශගො නැන්් ල තිශාන්ශන්.  ශම් 

ශගවීම මාසයක් ශව ක් නම්  පිළිගන්න පුළුටන්. නමු්ත වැන් 
අවුරුශවක් තිසාශසේ ශගටනටා. ඊට්ත අමත ටයි  ශම්  තට්ත රුපිය්  
මිලියන 141 ශටන්   න්ශන්. ශම්ටා තමයි  ශට් තපවා ත්ත්තට! 

ශම්ටා තමයි තපවා!! 

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි   සමිශධිය සම්ාන්ධට   ගා 
  න්න අට ය නිසා මම වැන් ඒ මාති ාටට එන්න  ැමැතියි. ශම් 

ටතාශව් එසා.බී. දිසානාය  සමතිුමමා ශම් තණ්ඩුටට තටාට 
පසාශසේ දිවි නැගුම  පනශ්ත නම ශටනසා  ළා. නමු්ත ශම් පනතම 
ශශ පාලන අ මුණක් සතිට හවපු එ ක් රීයලා මම මුලින්ම 

රීයන්න  ැමැතියි. මම රීයන්ශන් සමිශධි අධි ාරිය ගැන 
ශනොශටයි. සමිශධි ටයාපා ය ශශ පාලීය  ණය ශටලා 
තිශානටා.  ඒ  අපි  වුරු්ත වන්නා ශවයක්. නමු්ත සමිශධි 
අ මුණ නනතාටට අට ය ශවයක්. නමු්ත දිවිනැගුම පනත රීයන 

එ  හැ කශව්  ප්රනා මූල සෙංවිධාන රීයන එ  හැ කශව් ශමො ටව? 
ගශම් තිබුම් සමිශධි සමිතිටලට තශව් සමිශධිලාභීන් විත යි. 
ඒ ට ගශම් ප්රභූටරුන් තශව් නැහැ. ඒ ට ගශම් ධනපතින් තශව් 

නැහැ. ඒ ට ගශම් ශ ොන්්රා්ත ා ශයෝ තශව් නැහැ. ඒ ට ගශම් 
ශපෝ  මුවලාලි තශව් නැහැ. නමු්ත පසුණුය  ාලශ  පනත ශටනසා 
  ලා  ඒ  ප්රනා මූල සෙංවිධානයක් ාටට ප්ත  ළා. වැන් ශම්  ප්රනා 

මූල සෙංවිධානයට ගශම් ඉන්න ඕනෑම ශ නකුට එන්න පුළුටන්. 
ශම් සෙංවිධානයට ගශම් සෙංටම ධන  ාම යයන්ට වාය ටන   ුමන් 
ශවශනක් නම්   න්න්ත පුළුටන්. ගශම් ඉන්න සමිශධිලාභියා 

ගශම් සෙංටම ධන  ාම යයට වාය  ටන්ශන් නැහැ ශන්. එයා රුපිය්  
3 500ක්  2 500ක්  1 500ක් ගන්න මුවසාසශයක්ශන්. එතශ ොට  

ගශම් සෙංටම ධනයට වාය ටන එක්ශ නා  වුව? අනිටාම යශයන්ම 

ඔට  ශශ පාලනයට සම්ාන්ධ ශ ශනක්. ඉඳලා හිටලා තමයි 
එශහම ශනොටන්ශන්. ඒ නිසා ශම් ටයාපා ශ  අ මුණම තිබුශණ්  
 ශට් ස් ලි  විශ ේෂශයන්ම සමිශධි ාැෙංකුටල තිබුම් ස් ලි 
පාම ලිශම්න්ුමට හ හා යන්ශන් නැතිට ශම් ප්රනා මූල සෙංවිධානටලට 

වමලා  ප්රනා මූල සෙංවිධානටල ඉන්න තමන්ශග ශශ පාලන 
හිතටුමන් මාම ගශයන් ශ ොන්්රා්ත එ ්ත අ ශගන ප්රාශයෝණු  
ට ශයන් සමිශධි සමිතිශ  අයිතිය ශම් සෙංවිධානයට ගන්න එ යි. 

ඔාුමමා අව ටයටසාගා හවමින් යන්ශන් ඒ ට. නමු්ත ඒ  හැ කශව් 
ඔාුමමා ශනොශටයි රීයලා මම වන්නටා. ඒ  හැ කශව් ාැසි්  
 ානපක්ෂ. මම හිතන විධියට එතශ ොට ඔාුමමා වැරුශව් ුසසා 

අධයාපන සමති මයි. නමු්ත ඒ විෂ ශම් පන ශ්ත තිශානටා.  

ඔාුමමා අව ශම් නිශයෝගටලින්   ලා තිශාන්ශන් ඒ සමිතියට 
ටයටසාගාටක් හවන එ යි. ඒ නිසා ශටන්න පුළුටන් ශශ ශම් යි. 

අපි වන්නටා  වැුව්ත සමහ  සමිශධි සමිතිටලින්  ශගොවි 
සමිතිටලින් ශ ොන්්රා්ත අ ශගන ශහො  ම්   න ාට.  ශම් 
නිශයෝගටලින් ඒටා ීයතිගත ශටනටා.   ක්තප්ත මිනිසුන්ශග 
සමිතියක් නිසා  සමිශධි සමිතියට ගශම් ශටන්ත අය එන්ශන් නැති 

නිසා  අශනක් අයට ඒ අයිතිය ශවන්න තමයි ශම් හවන්ශන්. ඒ  
ටැ දියි. ඒ අ මුණ ටැ දියි. ශම් සමිශධි ටයාපා ය හවපු  ාලශ  
සිට ටැඩිම  ාලයක් ඉන්න සමතිුමමා ඔාුමමායි. ඒ නිසා අපි 

පැහැදිලිට වරීනටා  ශමතැන ශශ පාලන අ මුණක් තිශාන ාට. 
ඒ ටාශගම ්ාමීය ට ශයන් ඉන්න දූකරත පුශගලයන්ට 
ශශ පාලනය හ හා දූෂණශ  ශයශවන අයට ශම්ශ න් පා ක් 

 ැශපනටා.  

ඒ එක් ම  ශම් නිශයෝග යටශ්ත ඔාුමමා ණුම්ම් තාා ගැීයම 
පිළිාඳ  රුම් සුමළ්ත   ලා තිශානටා. දිවිනැගුම ප්රනා මූල 

සෙංවිධාන ලියා පදිෙංිය රීරීශම්ී  නිලධාරින් පුට ම් රීරීශම් 
ටැ සටහන්ටලී  ඔාුමමන්ලා රීයලා තිශානටා ණුම්ම් තාා 
ගන්න රීයලා. මට ශටලාට නැති නිසා ඊට සම්ාන්ධ ශගො ක් 

ශශට්  රීයන්න ාැහැ. ඒ ණුම්ම් තාා ගත ුතුම ලිපි ශගොුවටට 
සුමළ්ත ශ් ්න විධියට තිශානටා  සමුම්ම් ටම ග 1 ක් එක්  
ල කප්ත  සාමාජි  ලැබීම්  ාඩ්ප්ත  සාමාජි යන්ශග මුව්  ලැබීම් 
පිළිාඳ නවනි  සා ාෙං   තවායම් ටම ගී  ණ ශ් ්න තදිය. 

ස්තතටම ශමතැන සැාෑ ණුම්ම් ක්රියාටලියක් තිශානටා. ගශම් 
ඉන්න සාමානය සමිශධිලාභිශයකුට නම් ශම් භාණ් ාගාරි  
 ටුත්තත   න්න ාැහැ. ඒ නිසා ඔාුමමා සමිශධිලාභී පවුල  

අ.ශපො.ස. ුසසා ශපළ සම්ත වරුශටක් ශතෝ ාශගන යම් ීමනාටක් 
-රුපිය්  10 000ක්-15 000ක්- ීලා ශම්  ටුත්තත භා  ශවන්න 
ඕනෑ. එශහම නැ්තනම් ශටන ශශ මම රීයන්නම්. එශහම නැ්තනම් 

ශටන්ශන් අ  මම  ලින් රීයපු ශශ පාලන සම්ාන්ධ ම් තිශාන  
ශ ොන්්රා්ත අ මුම් තිශාන පුශගලයන් ශම් භාණ් ාගාරි යන් 
විධියට ප්ත   ගනියි.  

වි ාල  ටුත්තතක් විධියට තිශානටා ශම් ණුම්ම් තාා ගන්න 
එ . ඒ  සාමානය සමිශධිලාභිශයකුට   න්න ාැහැ. ඔවුන්ට 
ුග්ත ම තිබුණ්ත ඒ  ටුත්තත   න්න ශටලාටක් නැහැ. ඒ නිසා 
අනිටාම ශයන්ම  එක්ශ ෝ ශම් ණුම්ම් තාා ගැීයශම් ක්රියාටලිය 

ස ල   න්න. එශහම නැ්තනම්  යන්න හවන ක්රමය ශම්  නම්  
අනිටාම ශයන්ම අ.ශපො.ස. ුසසා ශපළ සමශතකුට හරි ඒ  ටුත්තත 
භා  ශවන්න. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ශසේලා පක්ෂශයන් ශ ශනක් 

ප්ත   යි. නමු්ත ඒශ න් අඩු ගණශන් වරුශටකුට රුපිය්  
10 000ක් හරි ලැශානටා ශන්. ඒ අුවට ශම්  භාණ් ාගාරි  
ක්රියාටලිය ඉතා සෙංීමම ණයි. ඒ ගැන අපි රීයන්න ඕනෑ. ඒ ක්රමය 

  න්න ාැහැ. ඒ  ටුත්තත වැන්   න්ශන්්ත සමිශධි නිලධාරින්. 
වැුව්ත ශාොශහෝ ශටලාටට ඒ ටාම තා නැහැ. වැුව්ත ශ ොන්්රා්ත 
මට්ටමින් ශගො ක් ටෙංාා සිශධ ශටනටා. ශම් ණුම්ම් ක්රියාටලිය 

පට්තටාශගන යන්න ාැරි නිසා ඒ ත්ත්තටය තට්ත ටැඩි ශටනටා.  

983 984 

[ගරු බිම්   ්තනාය   මහතා] 
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ඊළඟට  දිවි නැගුම සෙංටම ධන ශවපාම තශම්න්ුමශව් 

ශසේට යන්ශග ගැටලු පිළිාඳට  රුම් ශව -ුමනක් රීයන්න මම 
ාලාශපොශ ෝතුම ශටනටා. ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි    දිවි 
නැගුම පනත රීයන්ශන් පසුණුය  ානපක්ෂ පාලනය යටශ්ත ාැසි්  
 ානපක්ෂ මහ්තමයාශග තදියමට ශගනාපු එ ක්. ඒ අුවට සමිශධි 

අධි ාරිශ  හිටපු ශසේට යන් 25 000 ට තසන්න පිරිසක්  ානය 
නිලධාරින් ාටට ප්ත   න ාටට තීන් කටක් ග්තතා.  ානය ශසේටයට 
සුමළ්ත ශටන්න පුළුටන් ම තිශාන්ශන් ටයස අවුරු ක 45 වක්ටා 

පමණයි. නමු්ත සමිශධි අධි ාරිශ  අයට පමණක් ඒ  ටයස 
අවුරු ක 50 වක්ටා ීම ඝ  ළා. නමු්ත අවුරු ක 50 වක්ටා ීම ඝ  ළාට 
පසුට්ත ඒ ශසේට යන් 8 300 ගණනක්  ානය ශසේටයට සුමළ්ත 

වීශම් ටයස ඉක්මටා තිබුණා  ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි. 
සාමානයශයන්  ානය ශසේටයට ාඳටා ගැීයශම් ටයසා සීමාට අවුරු ක 
45යි. සමිශධි අධි ාරිශ  අයට ඒ  අවුරු ක 50 වක්ටා ීම ඝ  ළා. 

නමු්ත අපට ත ෙංියයි අවුරු ක 53 අය්ත අ ශගන තිශානටා රීයලා.  

ටයස අවුරු ක 50 ඉක්මවූ 8 300ශවශනක් ඉන්නටා. වැන් ශම් 
8 300ශවනාට ශමො ව ශටලා තිශාන්ශන්?  1995 ටම ෂශ  ඉඳලා 
ශප වාතම්   ලා  ඒ ශගෝ ලන්  නශ  ශසේටයට සම්ාන්ධ 
  ගන්න ාලාශපොශ ෝතුම වුණාට  තටම ඒ ශගෝ ලන්ශග විරාම 
ටැුමප ස සා ශටලා නැහැ. ඒ ට නඩුටක් තිබුණා. ගරු 
සමතිුමමනි  ඔාුමමා්ත ඒ ගැන වන්නටා. ඒ නඩුට යම් රීසි 
සමගය ට ප්ත වුණා. නමු්ත ඒ සමගය පිළිාඳට ගැටලුටක් 
තිශානටා. ඒ නිසා අව ශටලා තිශාන්ශන් ශමො ක්ව? ශම් 8 300 
ශවනාශගන් අය    ග්ත -ඔවුන්ට හිමි ශටලා තිබුම්- අම ග සාධ  
අ මුව්  නැටත ටටයරීන් ශටනම ක්රමය ට ගන්න ක්රියා 
මාම ගයක් ස සා   ලා තිශානටා.  ශමයින් 15 000 ට තසන්න 
නිලධාරින් පිරිසක් 2014 නනටාරි මාසශ  03 ටැනි වා  ානය 
ශසේටයට අුවුතක්ත වුණා. ඔාුමමා්ත ඒ  ාලශ  ඒ තණ්ඩුශව් 
හිටපු සමතිට ශයක්; ශටන විෂයයක් භා ට සිටිශ . එශසේ  ානය 
ශසේටයට සුමළ්ත ශටශී  ානපක්ෂ පාලනය ඒ සමිශධි 
නිලධාරින්ට රීව්ටා  "ප්ර ානයක් නැහැ. ඔය ශගෝ ලන් ඒ තී ණයට 
එ ඟ ශටන්න. ඔය ශගෝ ලන්  ානය ශසේටයට අන්තම ්හණය 
  ලා තිශාන්ශන්. ඔය ශගෝ ලන්ශග ටැුමප එ  රුපියලරීන්ට්ත 
අඩු ශටන්ශන් නැහැ. ඔය ශගෝ ලන්ට විරාම ටැුම්ත ලැශානටා." 
රීයලා. නමු්ත අව  ශමො ක්ව ශටලා තිශාන්ශන්?  

මශග වැීයශම් හැටියට ශමම  ාණ්  ශවශ හි ඉන්නා ශසේට -
ශසේවි ාටන්ශගන් 112ශවශනකුට තසන්න පිරිසක් ශම් ටනවිට මිය 
ශගොසා තිශානටා. මා ළඟ  ඒ ශ් ්න තිශානටා. 2014 නනටාරි 03 
ටැනි වා සිට 2017 මාම ුම 31 ටැනි වා ශටන ශ ොට 112 ශවශනකු 
මිය  ශගොසා තිශානටා. ඔවුන්ට ශපන්ෂන්  එ ්ත නැහැ; 
ශමො ක්ට්ත නැහැ. ගරු සමතිුමමනි  එම නිලධාරින් ීවට්ත ශටලා 
හිටියා නම්  අඩු ගණශන් සවි්ත ඔාුමමා එක්   ගා   යි.   එවා  
 ානපක්ෂ පාලනය  ාලශ  "අලි ශවන්නම්  ශ ොටි ශවන්නම්  ඉ -
හඳ ශවන්නම්" රීයලා ඒ මිනිසුන්ට ශපොශ ොන් ක  කන්නා.  අව ටනවිට 
ඒ මිනිසුන්ශගන් 112 ශවශනකු මිය ශගොසා තිශානටා. ඔවුන්ට 
විරාම ටැුමප්ත නැහැ. මශග වැීයශම් හැටියට තට සියය ට 
තසන්න පිරිසක් විරාම ණුහින් තිශානටා. ඔවුන්ට්ත විරාම ටැුමප 
නැහැ. ඒ ටැුමප හවන්න ාැරි ශටලා තිශානටා. සයි ඒ? ඒ 
ශව්ලාශව් ශාොරු රීයලා තමයි ඒ සමිශධි නිලධාරින් අමාරුශව් 
වැම්ශම්.  

දිවි නැගුම පන්ත ශ ුමම්පත සම්මත   ලා දින 3 8ක් 
 ානපක්ෂ පාලනය තිබුණා. 2014 නනටාරි 03 ටැනි වා තමයි දිවි 
නැගුම පන්ත ශ ුමම්පත ශම් පාම ලිශම්න්ුමශව් සම්මත  ශළේ. 
 ානපක්ෂ මහතා පැ දිලා ශගව  ණුශ   2015 නනටාරි 08 ටැනි වා. 
අවුරුශව ට ටැඩි  ාලයක් තිබුණා  ඒ ටැුමප හැ කශව් නැහැ. ඒ නිසා 
සමතිුමමනි අව ඔාුමමා යටශ්ත ටැ    න නිලධාරින්ට විරාම 
ටැුම්ත නැති ශටලා තිශානටා. ශාොරු තීන් ක අ ශගන  "ඔක්ශ ෝම 
තීන් ක ග්තතාය" රීයලා මිනිසුන්ට රීව්ටා. ඊට පසාශසේ 

තමුන්නාන්ශසේ 201  ශනොටැම්ාම  මාසශ  03 ටැනි වා  ැබිනට් 
පත්රි ාටක් වමා තිබුණා. එම  ැබිනට් පත්රි ාටට අුවට 
අුව මිුමටක් ප්ත  ළා ශම් ගැන ශහොයන්න. ඒ අුව මිුමශටන් 
නිම ශශ යක් ීලා තිශානටා. ඒ  ශමො ක්ව?  ඒ ශසේට -
ශසේවි ාටන්ශග ටැුම්ත අඩු   න්ශන් නැහැ රීයලා ඒ ශටලාශව් 
තීන් කටක් අ ශගන නැහැ  රීයලා නිම ශශ යක් ීලා තිශානටා. ඒ 
නිසා වැන් ඒ ටැුමප හවන්න ාැහැ.   ඒ ඕනෑම ශ ශනක්  ානය  
ශසේටයට අලුතින් සුමළ්ත ශටනටා හා සමානයි. වැන් 2014 
නනටාරි මාසශ  03 ටැනි වා ඉඳලා ශමම ශසේට යන් අලුතින් 
සුමළ්ත ශටනටා ටාශග තමයි සැලශ න්ශන්.  නමු්ත ඔවුන් 
සමිශධි අධි ාරිශ  අවුරු ක විසාසක් ටැ    ලා තිශානටා. 2014 
නනටාරිටලී  ානය ශසේටයට සවි් ලා අලුතින් ශනොම්ම යක් 
ග්තතාට පසුට  ඔවුන්ශග ශසේටයට අුවට -ඔවුන්ශග ශසේටය   පු 
 ාලයට අුවට- ටැුම්ත හවන්න ාැහැ.  ශමො ව  එශහම  ැබිනට් 
තීන් කටක්  ලින් අ ශගන නැහැ රීයලා ටම තමාන  ැබිනට් 
අුව මිුමට රීයලා තිශාන නිසා. ශසේට -ශසේවි ාටන්  ටට්ටලා 
දිවි නැගුම සෙංටම ධන ශවපාම තශම්න්ුමට ාලහ්ත ා ශයන් සති 
  පු ශව්ලාශව් ඒශක් හිටපු සමහ  ටි්තතීය සමිති නාය ශයෝ්ත 
 ානපක්ෂ එක් මයි හිටිශ . වැුව්ත ඉන්ශන් එයා්ත එක් ව 
රීයන්න මම වන්ශන් නැහැ. ඒ සියලු ශශ්ත එක්  ශම් පාටාී ම 
සුමශළේ  අව සි ක ශටලා තිශාන ශවය තමයි  ශමම නිලධාරින්ශගන් 
විරාම යන  ාටට්ත විරාම ටැුමප ශනොලැබීම. එම නිසා ශම්  
ා පතළ ත්ත්තටයක්. 

 ගරු සමතිුමමනි  තමුන්නාන්ශසේ  ක්තපුමන්ට ුවවු   න්න 
 ලින් තමුන්නාන්ශසේ ළඟ ටැ    න නිලධාරින්ට ුවවු   න්න.  
ශ්රී ලෙං ා නිවහසා පක්ෂශ  ශ ොඩි වමන්ශන්  ගැටශ   හරි 
ශගෝ් ශෝේසා එ ට හරි ශසනඟ  ශගනාශව් ශම්ශගෝ ලන් තමයි.  
ශමො ව  සමිශධි ශසේටය රීයන එශක් අ මුණ ශහොඳ වුණාට   ඒ  
සම්පූම ණශයන්ම ගම්ටල එ  පක්ෂය  අයට ටැුම්ත ශගටලා   න 
ටැ ක් ශන්. ගරු සමතිුමමනි  එම නිසා අඩු ගණශන් ශම් මිනිසාසු 
  න එම ශසේටය ශටුවශටන්ට්ත ඔාුමමා ඉක්මනට ශම් ප්ර ානය 
විසඳා වමන්න.  

ගරු සමතිුමමනි  ඊළඟට ශම්  ා ණය පිළිාඳට්ත මා 
ඔාුමමාට රීයන්න  ැමැතියි.  ඔාුමමා වන්නටා  සමිශධි 
සෙංටම ධන ශවපාම තශම්න්ුමට යටශ්ත ාැෙංකු අෙං යක් තිශාන ාට. 
අව ස්තතටම මිනිසාසු ටැඩිපු ම සම්ාන්ධ ශටලා තිශාන්ශන් 
ාැෙංකු අෙං යට. ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  ඕනෑම ාැෙංකුටක් 
ග්තශතෝත  අධීක්ෂණ ඒ  යක් තිශානටා. ගරු සමතිුමමනි  
ාැසි්   ානපක්ෂ ුතගශ ී සමිශධි ාැෙංකු අෙං ශ ්ත අධීක්ෂණ 
ඒ  යක් තිබුණා. එතැන ප්රධානියා යම් රීසි දූෂණ ටෙංාාට ට 
සම්ාන්ධයි රීයලා ශාෝවනා තිබිලා යම්  ාලය දි ඒ නිලධාරියා 
ඉට්ත  ළා. නමු්ත  වැන් ශටලා තිශාන්ශන් ශමො ක්ව? ගරු 
සමතිුමමනි  අශ්ත වැීයශම් හැටියට ඒ ශාෝවනා තිශාන පුශගලයා 
නැටත ප්ත   ලා තිශානටා පමණක් ශනොශටයි  වැන් ඔාුමමා 
එම ාැෙංකු අධීක්ෂණ ඒ  ය්ත විසුරුටා හැ  තිශානටා. ාැෙංකු 
අධීක්ෂණ ඒ  ශ  සිටි පුශගලයන් දූකරතයි නම්  ඒ ශගෝ ලන් 
ඉට්ත   න එ  ශහෝ තමුන්නාන්ශසේ්ත එක්  ටැ    න්න 
තමුන්නාන්ශසේට ඕනෑය රීයලා හිශතන  ට්ටිය වමා ගන්න ඕනෑය 
රීයලා තමුන්නාන්ශසේ  හිතනටා නම්  ඒ ්ත අපට ශ්තරුම් ගන්න 
පුළුටන්. නමු්ත  කු ා පරිමාණශ  වුණාට සමිශධි ාැෙංකු අෙං ශ  
අතිවි ාල ාැෙංකු නාලයක් තිශානටා. මශග වැීයශම් හැටියට 
සමිශධි ාැෙංකුශව් රුපිය්  බිලියන  0 ට ට ා මුව්  තිශානටා. 

 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒ  ණ් ායශම් සිටි එක් ශ ශනකු හැශ න්න අශනක් සියලු 
ශවනාටම අභයන්ත  විගණන අෙං යට වමලා   අභයන්ත  විගණන 
අෙං ය  ක්තිම්ත  ළා  මන්ත්රීුමමනි. ශමො ව  ස්තතටම අපට 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

ශපුවම් විධියට අධීක්ෂණ අෙං ශයන් යමක් ශ රුශණ් නැහැ. 
විගණන අෙං ශයන් තමයි ණුහි් ලා සි ක වූ සිය් ල ශසොයා ාැලුශව්.  
අපි  ශළේ ශම් සියලු ශවනාටම විගණන අෙං යට යටලා  විගණන 

අෙං ය  ක්තිම්ත රීරීමයි.  
 

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සමතිුමමනි  නමු්ත විගණන අෙං යට ongoing ශශට්  

  න්න ාැහැයි රීයලා ඔාුමමා වන්නටා. ගරු සමතිුමමනි  

අහට්  ාැෙංකු ශව් ටෙංාාටක් සිශධ ටනටා රීයලා අව ඔාුමමාට 
පැමිණි් ලක් ලැබුශණෝත  අධීක්ෂණ අෙං ය වැන් වුණ්ත ඒ 
සාගානයට යටන්න ඔාුමමාට පුළුටන්. 

 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

පසුණුය  ාලශ  හිටපු අමාතය ාැසි්   ානපක්ෂ මහතා ශම් 
 ටුත්තශතන් දිසාපතිුමමායි  ප්රාශශශීය ශ්  ම්ුමමායි ඉට්ත  ළා. 

වැන් අපි ශම් සම්ාන්ධශයන් ාලය සම්පූම ණශයන්ම දිසාපතිුමමාට 
හා ප්රාශශශීය ශ්  ම්ුමමාට භා  ීලා තිශානටා  ඒ හින්වා වැන් 
ඒ    න්න ාැහැ.  
     

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අපි පැහැදිලිටම රීයන්ශන්  සමිශධි ාැෙංකුටට අධීක්ෂණ 

ඒ  යක් පිහිුමටන්න රීයලායි. අධීක්ෂණ ඒ  යක් නැතිට 
ාැෙංකුටක්    ශගන යන්න ාැහැ.  අපි  ගා   න්ශන්  ානය මුව්  
පාලනය   න පාම ලිශම්න්ුමශව් සිටයි. ඔාුමමා අභයන්ත  

විගණනය  ක්තිම්ත   ලා තිබුණා නම්  ඒ  ශහොඳ ශවයක් 
ශටන්න පුළුටන්. නමු්ත  මට හිශතන හැටියට ශම්   න්ශන් 
පැහැදිලිටම දූකරතශයකුට පා   පන ටැ ක්. ශමො ව  ශම් අෙං යට 

නැටත සම්ාන්ධ ශටලා තිශාන්ශන් ාැසි්  මහ්තතයා්ත එක්  
ඉඳලා ඉට්ත   පු ශ ශනක්.  

මට ප්ර ානය තිශාන්ශන් තනි පුශගලශයකු සම්ාන්ධශයන් 
ශනොශටයි. මම රීයන්ශන්  තයතනය හවන්නයි. ශම්  ශට්  ක්තප්ත 
මිනිසුන් ශටුවශටන් ශසේටයක්   න්න තිශාන ස් ලි ශන් එහි 
තිශාන්ශන්. ගරු අමාතයුමමනි  ඔාුමමාශග  ශම් සමිශධි 
අධි ාරිය සහ සමිශධි ක්රියාටලිය ුමළ පටතින මූලි   ා ණයක් 
පිළිාඳට මා සඳහන්   න්න  ැමැතියි. ගරු නිශයෝනය 
 ගානාය ුමමනි  මම  ලිුව්ත  ගා  ශළේ ාැෙංකු ගැනම නිසා ඒ 
ගැන රීයලාම අටසන්   න්නම්.  

ගරු අමාතයුමමනි  ශමම ාැෙංකුටල "දිවි නැගුම"  "සමිශධිය" 
ට ශයන් boards ශටනසා රීරීශම් ී යම් රීසි මුවලක් වියවමක් 
ටනටා. ඒ  අපි පිළිගන්නටා. ශම් පිළිාඳට නලින්ව නයතිසාස 
මන්ත්රීුමමා 2017 ශපා ටාරි මාසශ  09 ශටනිවා ශම් 
පාම ලිශම්න්ුමශව් ී  තමුන්නාන්ශසේශගන් ප්ර ාන  ළා   "ශම් boards 
ශටනසා රීරීශම් ශස් ලම නිසා විත ක් රුපිය්  මිලියන 75ක්  
80ක් ටාශග මුවලක් මුළු ාැෙංකු පශධතියශයන්ම වියවම් ටනටා 
ශන්ව?" රීයලා. එසා.බී. දිසානාය  සමතිුමමනි  ඔාුමමාට ශම්  
හැන්සාඩ් ටාම තා ශපන්ටන එ  ශ්තරුමක් නැහැ. ශමො ව  ඔාුමමා  
ඒ ඒ ත්ත්තටයන්ට අුවට සාගාට යන් ශටනසා   න්න ඉතාම 
වක්ෂයි ශන්. නමු්ත   ශට් නනතාටශග වැන ගැීයම සඳහා මම ඒ  
රීයන්නම්. ඔාුමමාට හැන්සාඩ් ටාම තාට  ශපන්ටන එ  ශ්තරුමක් 
නැති ාට මම වන්නටා. නමු්ත   ටට ශපන්ටන්න ඕනෑ. නලින්ව 
නයතිසාස මන්ත්රීුමමා රීයා තිශානටා  2014 අවුරුශශශ ී සමිශධි 
ාැෙංකු   දිවි නැගුම ාැෙංකු ාටට ප්ත  ළාට පසුට වළ ට ශයන් 
රුපිය්  මිලියන 50ක්  වියවම්   ලා තිශානටා රීයලා boards 

ශටනසා   න්න. ඒ රීයන්ශන් සමිශධිය   ාැසි් ශග දිවි නැගුම 
  ශගන.  නලින්ව නයතිසාස මන්ත්රීුමමා ශපා ටාරි 09 ශටනිවා 
රීයා තිශානටා   " දිවි නැගුම" නාමය  "සමිශධි"   න්න ශාෝඩ් 
එ ට රුපිය්  මිලියන 75ක් 80ක් ටාශග  ශලොකු මුවලක් යාවි  
රීයලා. එතශ ොට ගරු එසා.බී. දිසානාය  මහතා රීයනටා  
රුපිය්  2 000රීන් ශාෝඩ් එ  ශටනසා   න්න පුළුටන් රීයලා.  
මම ශම්  ටට රීයන්ශන්  එුමමාට ශනොශටයි.   

වැන් ඔාුමමා ාක්රශ් ්යක් ගහලා තිශානටා. ශම් 
තිශාන්ශන්  2017 මාම ුම 09 ශටනි දින ව න එම ාක්රශ් ්ය.  
ශමො ක්ව ශම් ාක්රශ් ්ශ  තිශාන්ශන්? දිසාත්රික් සමිශධි 

අධයක්ෂ  සමිශධි  ාම යාල ඔක්ශ ෝටම ගහලා තිශානටා  
"වැනට භාවිත   න නාම පුටරුට භාවිතයට ගත ශනොහැරී නම්   
ඒ සඳහා අලුතින් නාම පුටරුටක් ස සා රීරීමට  ටුතුම  ළ 

ුතුමයි. ඒ සඳහා රුපිය්  20 000  ුපරිමය ට යට්තට ාැෙංකු 
වියවමින් ශගවීම්  ටුතුම  ළ ුතුමය" රීයලා. එහි ශාොශහෝ විසාත  
සඳහන්   ලා තිශානටා. රුපිය්  2 000  රුපිය්  20 000 ශටලා 

තිශාන්ශන් printing mistake එ ක්ව රීයලා මම වැන ගන්න 
 ැමැතියි.  එශහම නැ්තනම් මම  ලින් රීව්ට ත ා යට  එසා.බී. 
දිසානාය  මහතාශග සාගාට ය ශටනසා රීරීශම් ප්රතිප්තතිය මතව? 
වැන් ශම් රුපිය්  20 000 ගණශන් ීමයක් තිශානටාව? ශම්ටා 

තමුන්නාන්ශසේට ශටනසා   න්න ශටන ාට මම පිළිගන්නටා.  
හැාැයි  තණ්ඩුටලින්   න ශස් ලම්ටලට වියවම් ටන්ශන්  ාශග 
ස් ලිව?  එක්ශ ශනක් සමිශධිය දිවි නැගුම   නටා. ඊට පසුට 

ප්ත ශටන ශ නා "දිවි නැගුම" "සමිශධිය"   නටා. ඒටාට 
රුපිය්  මිලියන 50ක්  0ක් වියවම් ශටනටා. ශම් වියවම් ටන්ශන් 
 ාශග ස් ලිව? ශම් වියවම් ටන්ශන්  ක්තප්ත මිනිසුන්ශග ස් ලි. 

තමුන්නාන්ශසේලා  ශම්   න නාසාතිය එ ක්. ඊළඟට  මම හිතන 
විධියට වරු ුපත ී රුපිය්  5 000ක් ටැනි මුවලකු්ත  ම ණය ී 
රුපිය්  8 000ක් ශහෝ රුපිය්  10 000ක් ටැනි මුවලකු්ත 

සමිශධිලාභින්ට ලැශානටා.    

 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

රුපිය්  15 000ක්. 
 

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශම් සඳහා මිනිසුන්ශගන් මුව්   පාශගන තිශානටා. 2013  

2014  2015 යන අවුරු කටල්ත  ශම් වක්ටා්ත තමුන්නාන්ශසේලා ශම් 
සම්ාන්ධශයන් එ  රුපියලක්ට්ත ශගටා තිශානටාව රීයා මා 

වැනගන්න  ැමැතියි. තමුන්නාන්ශසේ මීට  ලිුව්ත රීයා 
තිශානටා  මිනිසුන්ට ශගටා තිශානටාය රීයලා. මා අභිශයෝග 
  ලා රීයනටා  තමුන්නාන්ශසේ එ   තයක්ට්ත ශගටලා නැහැයි 

රීයලා. ඒ රීයන්ශන්  සමිශධිලාභින්ශග පවු් ටල වරු ුපත ී  
ම ණය ී ඔවුන්ට ලැබීමට වාය  මුවලක් සමිශධි අ මුවශ්  
තිශානටා.  

 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

සිය් ලම. 
 

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සිය් ල ශගටා නැහැ රීයන එ  තමයි අපි රීයන්ශන්. අපි 

ඔාුමමාශගන් ඉ් ලා සිටිනටා  - [ාාධා රීරීමක්] ටාව   න්න 

අට ය නැහැ. ඒ මුව්  ශගටන ලව ාටට අවාළ ලිපි ශ් ්න 
ඔාුමමා ශම් පාම ලිශම්න්ුමටට ඉදිරිප්ත   නටාව?  

987 988 

[ගරු එසා.බී. දිසානාය  මහතා] 
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ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

පැහැදිලිට ඉදිරිප්ත   නටා. අශ්ත ුපශශ ශ  තිශාන්ශන්  
මළ ශගව ක් වුශණෝත ඒ මිනිය ටළලන්න  ලින් ඒ ස් ලි ශගව ට 
ශවන්න ඕනෑය රීයලායි.  

 

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මා අහන්ශන්  ඒ මුව්  ශගටා තිශාන ාටට අවාළ ලිපි ශ් ්න 

ඔාුමමා ඉදිරිප්ත   නටාව රීයලායි. මා අහන්ශන්  එක් එක් 
ශ නාට ශගටපු මුව්  ප්රමාණය ශනොශටයි. 2013  2014  2015 
අවුරු කටල ශපො කශව් ශමපමණ මුවලක් සමිශධි අ මුවශලන් වියවම් 

   තිශාන ාටට අවාළ ලිපි ශ් ්න ඉදිරිප්ත   නටාව? [ාාධා 
රීරීමක්] මිනිසුන්ට ශගටලා නැහැ.  

 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

සිය් ල ශගටලා තිශානටා.  

 
ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශගටලා නැහැ  සමතිුමමනි. වැන් ඔය දිසාපතිට - [ාාධා රීරීම්] 

-  ඔාුමමා  ාලයක් තිසාශසේ ඉතාම - 

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මා ශටලිශෝෝන්   නටා  මූලසාගාන  ළමනා රුටන්ට.  

 
ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශහොඳයි. ඔාුමමාශග නිලධාරින්ට රීයන්න  මිනිසුන්ට මුව්  

ශගටපු ාටට ශ් ්න රීහිපයක් හැන්සාඩ්ගත රීරීම සඳහා 
එටන්නය රීයලා. මා ඔාුමමාට අභිශයෝග   නටා. ශගටා 

තිශානටා නම් ශහොඳයි. අශ්ත ප්රාම ගනය ඒ යි. ශගටන්ශන් නැහැ. 
ඒ යි ස්තත  ගාට. තටම ශගටලා නැහැ.  

සමිශධි තයතනය සම්ාන්ධශයන් ාලපාන කු ා  රුම් 

රීහිපයක් මා වැනගන්න  ැමැතියි. ඔාුමමා වන්නටා  
විශ ේෂශයන්ම දිවිනැඟුම ටයාපිතියක් ාටට ප්ත  ළාට පසාශසේ 
ප්රාශශශීය යටිතල පහසු ම් සෙංටම ධනය සුමළු වි ාල ශශට්  

සඳහා ශයොවා ගැීයමට එය ශටනසා   ශගන තිශානටාය රීයලා.  

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීුමමනි  ඔාුමමා  ාලය ටැඩිපු  ලාාශගන 
තිශානටා. 

 
ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශහොඳයි. තට විනාඩි ශව රීන්  ුමනරීන් මශග  ගාට අටසන් 

  න්න පුළුටන් ශටයි. ශම් මුව්  ප්රාශශශීය සෙංටම ධනය සඳහා හවා 
ග්තතා. අපි ඒශක් ටැරැශවක් වරීන්ශන් නැහැ. වැන් පා ට්  හවන්න 

පුළුටන්  ප්රාශශශීය සෙංටම ධනය සඳහා විවිධ මුව්  ශටන්   න්න 

පුළුටන්. මා වැනගන්න  ැමැතියි  එසා.බී. දිසානාය  සමතිුමමා 
මහුවට  දිසාත්රික් සමිශධි සමතිව  නැ්තනම් ලෙං ාශව්ම සමිශධි 
සමතිව රීයලා. තමුන්නාන්ශසේ තලාුමඔය ටැසිරීළි   ැසිරීළි 
පශධතිය ට රුපිය්  ලක්ෂ 41ක් සඳහන්   තිශානටා; 

ුවට එළිය දිසාත්රික් ශ  ු ශහේටාහැට හා මහුවට  දිසාත්රික් ශ  
පහතශහේටාහැට සඳහා රුපිය්  ලක්ෂ  0ක් සඳහන්   තිශානටා. 
ඔක්ශ ොම ාැලුටාම අපට ශපශනන්ශන්  නනාධිපතිුමමා ගැසට් 

නිශව්වනයක් මන්න් එසා.බී. දිසානාය  සමතිුමමාට ප්ත  ලා 
තිශාන්ශන් මහුවට  දිසාත්රික් යට පමණයි රීයලායි. 
රිරී් ලගසා    ගැටකුලාට  ම් ු් ල රීයන ඒටා නම් මා 

හිතන්ශන් ශටන්ත දිසාත්රික් ටල ඒටා ශනොශටයි. තමුන්නාන්ශසේලා 
වැන් ශමො ක්ව ශම්   මින් ඉන්ශන්? ප්රාශශශීය සෙංටම ධනයට 
ශටන්   පු මුව් ටලින් තමුන්නාන්ශසේශග දිසාත්රික් ශ  නන්ව 

ටයාපිතිය සඳහා අට ය   න පවනම හවා ගන්නටා. " ශට්ම 
සමිශධි සමති" තමුන්නාන්ශසේ රීයායි අපි රීයන්ශන්. ශම් 
අ මුව්   ටට ශටන්   න්න. ශම්ටා  ානපක්ෂලා   පු ටැ  ශන්. 
 ශට්ම ස් ලි හම්ාන්ශතොටට ශගන ණුයා. හම්ාන්ශතොටට වුණ 

ශශකු්ත නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිට රීයනටා  ශම් අ මුව්   ට 
ශටුවශටුව්ත ශටන්   න්න රීයලා. තමුන්නාන්ශසේශග 
ශශ පාලන අනාගතය ශටුවශටන් තමුන්නාන්ශසේ යම්රීසි ශවයක් 

   ග්තතාට අශ්ත විරුශධ්තටයක් නැහැ. අඩු ගණශන්  න්නන් 
 ාමනාය  නිශයෝනය සමතිුමමාට ගලක්   ා ගන්නට්ත අටස  
ලාා ීලා තිශානටාව? 

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගලක්   ා ගන්න? 

 
ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග්  ශාො ලු ගැනශන්  න්නන්  ාමනාය  නිශයෝනය 

සමතිුමමාට තිශාන ප්ර ානය. ඒ ටාශගම මා ශම්  ා ණය්ත 
වැනගන්න  ැමැතියි. ශම් සමිශධි අ මුවලින්   පු මහා වි ාල 

නාසාති තිශානටා. ඔාුමමාට ශම් ගැන රීයලා ටැ ක් නැහැ. 
ඔාුමමා ශම්  ටුතුම   න්ශන් නැහැශන්. ඔාුමමා ණුය තණ්ඩුශව් 
සමතිට ශයක්ශන්. මම ශපන්ුවශව් ටම තමාන සමතිට යා 
තමන්ශග ශශ පාලන ප්රතිරූපය නෙංටා ගන්න අ මුවල පාවි්චිය 

  න විධිය පිළිාඳටයි. 

පසුණුය  නශයන් දිවි නැගුම නාති  සෙංටම ධනයට සමිශධි 
අ මුවල යටශ්ත මිලියන 71ක් වියවම්   ලා තිශානටා. දිවි නැගුම 

සහනාධා  හිමි ම් ප්ර මුද්රණය   ලා ශාවා හරින්න මිලියන 
11ක් ශටන්   ලා තිශානටා. ත්රීශ ෝව  ග රිය ක න්ට විරාම ටැුම්ත 
ලාා ශවන්න  ටුතුම   ලා තිශානටා. ශම්ටා ඔක්ශ ොම නන්ව 

 ාලශ  -  ානපක්ෂශග  ාලශ  -   පුටා. විරාම ටැුම්ත සහ 
 ක්ෂණය සඳහා වූ ප්රාා    ටුතුමටලට ලක්ෂ 24ක් ශටන්   ලා 
තිශානටා. "ඉසුරුම්ත නිටහනක්" ටැ සටහන යටශ්ත 

සමිශධිලාභීන්ශග මුව් ටලින්  මිලියන 2 992ක් වියවම්   ලා 
තිශානටා. වැන් FCID එ ්ත එක්  ඒ සම්ාන්ධශයන් නඩුටක් 
තිශානටා. දිවි නැගුම ප්රනා මූල ාැෙංකු මන්න් අ්තපත්රි ා ශාවන්න 

ලක්ෂ 25ක් වියවම්   ලා තිශානටා.  

පසුණුය පළා්ත පාලන තයතනටල නන්වය ශටුවශටන් ය   
ාට ලාා ීමටම ලක්ෂ 350ක් ශටන්   ලා තිශානටා. මම ශම් 
අමාතයාෙං ය පිළිාඳට වැනගන්න  ැමතියි. මම අගමැතිට යාට 

සහ  ශට් තණ්ඩු   න අයට රීයන්ශන් ශම් යි. වැන් සමිශධි 
අ මුව් ටලින් මිලියන 4 000 ට තසන්න ප්රමාණයක් නාසාති 

989 990 



පාම ලිශම්න්ුමට 

  ලා තිශානටා. ශම්ටාට සම්ාන්ධ පරීක්ෂණ රීරීම එසා.බී. 
දිසානාය  සමතිුමමාශගන් ාලාශපොශ ෝතුම ශටලා ටැ ක් නැහැ. 
නමු්ත තණ්ඩුටක් ට ශයන් ශම්ටාට අවාළට   ලා තිශාන 

පරීක්ෂණ ශමොනටාව? තමුන්නාන්ශසේශග අමාතයාෙං ශයන්   ලා 
තිශාන පරීක්ෂණය ශමො ක්ව? ශපොලීසිශයන්   න 
පරීක්ෂණටලින් අට  ශටන්ශන් ශහොරු විත ක් ාට ඔාුමමා 

වන්නටා. අමාතයාෙං යරීන් පරීක්ෂණයක්  ළාම අට  ශටන්ශන් 
ශහො ා විත ක් ශනොශටයි; ශහො ාට ශහො  ම්   න්න ාලපාපු 
තයතනි   කම ටලතා්ත අමාතයාෙං යරීන් පරීක්ෂණයක්  ළාම අට  

ශටනටා.  ටවාට්ත ශපොලීසිශයන් රීයන්ශන් නැහැ  "ශමන්න ශම් 
තයතනි   කම ටලතා හවා ගන්න" රීයලා. තයතනි  ට ශයන් 
පරීක්ෂණයක්   න්න ඕනෑ රීයලා අපි රීයන්ශන් ඒ යි. 

තමුන්නාන්ශසේට ඒ  ටුත්තත   න්න ාැහැ.  

 

ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීුමමා  ඔාුමමා වැන්  ගාට අටසන්   න්න. 

      
ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශහොඳයි. අටසාන විනාඩිශ ී මා ශම්  ා ණය්ත රීයන්න 

 ැමැතියි. තමුන්නාන්ශසේ ළඟී පුට්ත ප්ත වැන්වීමක් වාලා 
තිශානටා  සමිශධිලාභී පවු් ටල වරුටන්ට නපන්  ටට යාමට 

ශිෂය්තට 25ක් ශවන්න රීයලා. මට ශම්  ස්තතටම තැපෑශලන් 
එටපු එ ක්. 

ඔාුමමා ඒ ශිෂය්තට ටැ සටහනට ළමයින් ශතෝ ා ගන්න 

යන්ශන් ප්තත  වැන්වීම් වාලා. නමු්ත අපි වන්නා ත මින් 
ඔාුමමාට හැම ගශම්ම ඉන්නටා නිශයෝජිතශයක්  ඔාුමමාශග 
නිලධාරිශයක්. සයි  ඒ ශගෝ ලන් මන්න් ගන්ශන් නැුමට 

adsටලින් ගන්න හවන්ශන්? Adsටලින් ගන්නටා රීයන්ශන් 
ටෙංාාටට ඉ  ටැඩියි රීයන එ යි. ශමො ව  ඒටා නපන් ශිෂය්තට. ඒ 
සඳහා ඔාුමමන්ලා ශග අ මුවලින් වි ාල මුවලක් ටැය   නටා. ඒ 

නිසා මා ඔාුමමාශගන් ඉ් ලන්ශන්  ඒ අය සමිශධි 
නිලධාරින්ශගන් මන්න් ශතෝ ා ගන්න රීයලායි. ඒ ග්තත්ත ඒ  
manipulate   න්න පුළුටන්; ඒ    නටා. අපි ඒ ගැන වන්නටා. 
නමු්ත ශමය ශ ලින්ම manipulate රීරීමක් ටනටා.  

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු මන්ත්රීුමමා  ඒ  ීයතිය. ඒ ටාශග ශවයක්   නටා නම් එය 

ප්රසිශධ වැන්වීමරීන්- 

      
ගු බිමේ රතනායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එහි ප්ර ානයක් නැහැ. ප්රසිශධ වැන්වීමක් වමන එ  ශහොඳයි. 

නමු්ත ඒ ට ඔාුමමාශග නිලධාරින් මන්න් ශතෝ ා ගන්න එශ න් 
රීසිම ටැරැශවක් ටන්ශන්්ත නැහැ.  

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒ  ීයතිය. 

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ශමො ව  "A" ුමන ග්ත ළමයි සමිශධි පවු් ටල ඉන්නටා.  

ගරු නිශයෝනය  ගානාය ුමමනි  මා අටසාන ට ශයන් ශම් 
 ා ණය රීයන්න  ැමැතියි. සමිශධි ටයාපා ය ාලශ  පටතින 

ශශ පාලන පක්ෂශ  ශශ පාලන අ මුම් සඳහා "ප්රනා මූල 
සෙංවිධාන" නමින් ශශ පාලනයට එන ශ ොන්්රා්ත රුටන්ට මඟ 
පාවන විධිශ  ඉ    ක් ඔාුමමා අව සම්මත   න්න යන ශම් 

ීයති රීති  ශ ගුලාසිටලින් හැශවනටා. මා විශ ේෂශයන්ම ඉ් ලීමක් 
  නටා. ටයටසාගාශව් තිශාන ශලොකුම ප්ර ානය තමයි  
සමිශධිලාභින් ශනොටන අයට ශමයට සුමළ්ත ටන්න ඉ     ී 
තිශාන එ . අපි ඉ් ලා සිටිනටා   ඒ  ශටනසා   න්න  රීයලා. 

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒ  තිශාන්ශන් සමිශධිලාභින් ශනොටන අඩු 

තවායම්ලාභින්ට. ටයාපාරි යන්ට ශමයට සුමළු ශටන්න ාැහැ. 

      
ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සමතිුමමනි  ශාෝවනාට ටන්ශන් ටයාපාරි යන්ට්ත 

සමිශධි හම්ා ශටනටා රීයායි.  

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒටා වැන් නැහැ ශන්.  

     
ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශාෝවනාට ශටලා තිශාන්ශන් එයයි. ඔාුමමා අඩු 

තවායම්ලාභින් රීව්ටාම   වුව ඒ  මනින්ශන්? ඒ  මනින්න 
සිටින ප්රධාන නිම ණාය ය -ගශම් නිම ණාය ය තමයි- ඔාුමමාශග 

නිලධාරියා. ඒ අය යටශ්ත තමයි  ක්තප්ත මිනිහා ඉන්ශන්. ඔාුමමා 
ශනොශටයි  ාැසි්   ානපක්ෂ මැතිුමමා ශමය ශටනසා  ශළේ 
ශමො ටව? ශ ොන්්රා්ත ා යායි  තමන්ශග ප්රාශශශීය 

ශශ පාලනඥපයායි ඔාන්නයි එශහම  ශළේ. ඒ  තමයි ශටන්ශන්. 
සමිශධිලාභින් -අඩු තවායම්ලාභින්- රීයලා රීව්ටාම සති. තට්ත 
අට ය නැහැ. ශාොශහොම සාුමතියි  ශම් අටසාගාට ලාා ී ම පිළිාඳට. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අව දින  ාලය්ත එක්  ාැලුටාම  ික යන් හැටියට ගරු 
ගාමිණී නයවික්රම ශපශම  ා අමාතයුමමා  ඊට පසාශසේ ගරු  ගලසා 

ශශටානන්වා මන්ත්රීුමමා  ගරු ලසන්ත අලණුයටන්න නිශයෝනය 
අමාතයුමමා  ගරු විමලවී  දිසානාය  මන්ත්රීුමමා සහ එසා.බී. 
දිසානාය  අමාතයුමමා ඉන්නටා. එුමමන්ලා සඳහා අව  ාලය 

ශටන්    තිශානටා. ඒ නිසායි මා  ලින් වැුවට්ත  ශළේ  පසා ටරු 
2.00ට සභාශව්  ටුතුම අටසන්   න්න ාලාශපොශ ෝතුම ටනටා 
රීයා. ඒ අුවට ශම් ශටලාශව් ගරු ගාමිණී නයවික්රම ශපශම  ා 

අමාතයුමමාට  ගා   න්න අටසාගාට ශවනටා. 
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ගු ගාමිණී ජ්යවික්රම පපපර්රා මතතා (ි රසර සංවර්ධාන 
තා වනජීවි අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு கொேினி ஜயெிக்ரே தபமரரொ - ெலுெொதொர 

அபிெிருத்தி ேற்றும் ெனசீெரொசிகள் அமேச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

මට විනාඩි 10   ාලයක් තිශානටා ශන්. 

 
ගු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔාුමමාට විනාඩි 18   ාලයක් තිශානටා. Before that, the 

Hon. Deputy Chairman of Committees will take the Chair. 
 

අනුරුව ග  ු නිපයෝජ්ය කාානායකුරමා මූලාසනපයන් ඉවත් 
වූපයන්  නිපයෝජ්ය කාරක සභාපි ුරමා ගගු පසේවම් 
අවඩක්කලනාදන් මතතා  මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் 

அெர்கள் [ேொண்புேிகு தசல்ெம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமே 

ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 

 
[අ.භා. 12.32] 
 

ගු ගාමිණී ජ්යවික්රම පපපර්රා මතතා 
(ேொண்புேிகு கொேினி ஜயெிக்ரே தபமரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විනාඩි 18ක්! ශාොශහොම සාුමතියි.  

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, මම හිතනටා ශම්ටා ඉතා 
ටැවග්ත නිශයෝග ාට. දිවි නැඟුම රීයශී අපට ශේවීයය අතීතයක් 

මතක් ශටනටා. එය අපට අමත    න්න ාැහැ. හිටපු අ් 
විනි ාාය ා ුමමිය පැය 24රීන් ඉට්ත  ළා. දිවි නැගුම පන්ත 
ශ ුමම්පත ඉදිරිප්ත  ළාට පසුට එය ීයතියට විරුශධ නිසා -

ීයතියට පටහැනි නිසා- එවා ශරේෂාසාධි  ණය -ඉහළ ුසාවිය- ඊට 
අවාළ තීන් කට  කන්ශන් එම පන්ත ශ ුමම්පත ප්රතික්ශෂේප   ලායි. 
එතැනී ීයතිය ශ ෝචා  අතට ග්තතාව රීව්ශටෝත, එවා සිටි  නය 

ශම් සම්ාන්ධශයන් ශ්තරීම්  ා   සභාටක් - මිුමටක්- ප්ත  ළා. 
එය අධි  ණයක් ාටට ප්ත   ලා, හිටපු අ් විනි ාාය ා ුමමිය 
චූදිතයා   ලා, එුමමිය ශමතැනට ශගන්නලා ශාොශහොම 
සම්චාලයට ලක්   ලා, පැය 24ක් ුමළ  කන් තීන් කටරීන් ඉතාම්ත 

නින්දිත විධියට එුමමිය ඉට්ත  ළා. ශම්  ටට නිවහස ලැබුම් 1948 
ඉඳලා ශනොශ රුම් ත ා ශයන් හිටපු අ් විනි ාාය ා ුමමිය 
ඉට්ත  ළා. ඒ ත ම් ාලට්ත මක් ශපන්වූටා. සයි එශහම  ශළේ? 

අධි  ණය සාටාධීනට  ශට් ීයතිය ුමළ සිටිමින් තීන් කට  කන්නාම, 

තමන්ශග අභිමතාම ගයන් ඉෂාට   ගන්න ාැරි නිසා තමයි 
 මිුමටක් ප්ත   ලා එවා හිටපු නනාධිපතිට යාශග පවුශ්  

සශහෝව යකු වූ ාැසි්   ානපක්ෂ මහතා ඒ විධියට  ටුතුම  ශළේ. 
ඒ හිුමටක් ා  ම ුමළ අපි වැක් ා ශම්  ට යන ත ා ය. නනතාට 
ඒ නිසායි ශටනසක් ඕනෑ රීයලා, ඒ ශටනස  ශළේ.  

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, අව දිවි නැගුම පනත 
යටශ්ත නිශයෝග ශගනැවි්ත තිශාන්ශන් අශ්ත එසා.බී. දිසානාය  
මැතිුමමායි. මම ශපොඩ් ක් ඉතිහාසයට යනටා, ගරු නිශයෝනය 
 ා   සභාපතිුමමනි. අපට අමත    න්න ාැහැ, දිටෙංගත 

 ණසිෙංහ ශප්රේමවාස නනාධිපතිුමමා. පාම ලිශම්න්ුමශව් 1977 ඉඳන් 
ඉන්න ශ ශනකු හැටියට මට ඒ  ාලශ  ශාොශහෝ ශශ මත යි. 
එවා මා ශම් පාම ලිශම්න්ුමශටන් අසා ශටලා, එවා සති   පු පළා්ත 

සභාටට ණුයා. මම, ාලය විමධයගත රීරීම වැඩි ශලස වි ාටාස   පු 

ශ ශනක්. එවා ලෙං ාශව් දිසාත්රික්  24ට අවාළට පැටැති දිසා සමති 
ක්රමය ුමළ දිසා සමතිට යකු විධියට ශලෝ  ාැෙංකුශටන් 
කුරුණෑගල දිසාත්රික් ශ    පු පළමුටැනි සෙංටම ධන ටයාපිතිය 
මම සාම ග    ලා ශපන්වූටා. 

ඒ ත ා යට සාම ග ට   ලා ශපන්වූ නිසා ශලෝ  ාැෙංකුට 
එවා රීව්ශව්, ''ශම්  ශටන්ත  ටටල අසාම ග  වුණා. ලෙං ාශව්  
සාම ග  වුම් නිසා අපි ශමය දිගටම ශගනියනටා.'' රීයලා. එවා 
පාම ලිශම්න්ුමශව් තිබුම් මශග ශනයෂාස්තටය නැති    ශගන ණුශ  
ශමො ව? මම අයින් වුශණ් ශමො ව? මම  ට වි ාටාස   නටා. 
පළා්ත මට්ටශමන්, දිසාත්රික් මට්ටශමන් අශ්ත ගම හවන්න ඕනෑ 
රීයන අවහස මා ුමළ තිබුණා. ඒ අවහස ුමළයි මම 
පාම ලිශම්න්ුමශටන් අසා ශටලා එවා ටය  පළා්ත සභාශව් මහ සමති 
වුශණ්.  

ඒ ඉන්න අටසාගාශව් දිටෙංගත  ණසිෙංහ ශප්රේමවාස මැතිුමමා 
නනාධිපති ශටලා, ''නනසවිය'' රීයලා ටැ සටහනක් ක්රියා්තම  
 ළා. නනසවිශ  අ මුණ වුශණ් ශමො ක්ව? ගශම් පවු් ටල 
 කගීභාටය ුම න් රීරීම. නමු්ත, එුමමා ශගනාපු  කගීභාටය ුම න් 
රීරීම - poverty alleviation - රීයන සෙං ් පයට ශලෝ  ාැෙංකුට 
විරුශධ වුණා. එුමමා  ණ්ඩු   ලා ටාශග තමයි, ඉන් පසුට ශලෝ  
ාැෙංකුට පිළිඅ ශගන නනසවිය ත ම්භ  ශළේ.  

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, 1993 ාන්ද්රි ා 
ාණ් ා නාය  මැතිනියශග  නයක් ාලයට තපු ශව්ලාශව්, ඒ 
ශටනශ ොට තිබුම් නනසවිය තමයි ''සමිශධි ටයාපා ය'' ාටට ප්ත 

 ශළේ. ශමහි අ මුණ වී තිශාන්ශන්  කගීභාටය නැති   ලා, රැරීයා 
ු්තපාවනය   ලා, සාටයෙං පවුලක් ාටට ප්ත රීරීම ාට මම 
රීයන්නට ඕනෑ. ඒ නිසායි පවුලයි, ගමයි, ගම නිසා  ට හැශවන 
සෙං ් පයට ණුශ . නමු්ත ශම් ුමළ ශමො ක්ව වුශණ්? 

ශශ පාලීය  ණයක් සති වුණා. අුව  ප්රියවම  න යාපා 
සමතිුමමා ශ්රී ලෙං ා නිවහසා පක්ෂශ , මම එක්ස්ත නාති  
පක්ෂශ , පන්නල හා  ුමගම්පල තසනයයි නිශයෝනනය 
  න්ශන්. ශම් ටැ සටහන ශටුවශටන් රුපිය්  බිලියන ගණන  
මුවලක් අ ශගන, ''සමිශධි පවු් '' රීයලා මුව්  ීශම්ී සති ශටලා 
තිශාන අසාම ග භාටය අපට ශපුවණා. ඒ  එසා.බී. දිසානාය  
මැතිුමමා්ත පිළිගන්නටා. ශම් අසාම ග භාටයට ශහේුමට ශමො ක්ව? 

ශශ පාලීය  ණයට නැඹුරුවීම ුමළින්, තමන්ට හිතට්ත ශ නා 
විත ක් ශතෝ ලා ඒ අයට පමණක් සමිශධි සහනාධා ීම නිසා, 
මට ශපශනන්ශන් නැහැ ඒ සමිශධි සහනාධා  ලාා ග්තත 
පවු් ට්ත තම ික  ට ශයන් හරියට නැන්ටලාව රීයලා. එශහම 
නැන්ටලා නැහැ.  

පසුණුය අවුරුශශශ අශගෝසාුම මාසශ  පැටති අශ්ත  පන්නල 
ප්රාශශශීය සභා මාසි  රැසාවීශම්ී අුව  ප්රියවම  න යාපා සමතිුමමා 
සට ටා, ''වැන් ශ ොපමණ පිරිසක් සමිශධිය, දිවිනැගුම රීයන ශම් 
ටැ සටහශනන් ඉට්ත ශටලා ඉන්නටාව?'' රීයලා. 5,000ක් ඉට්ත 
ශටලා ඉන්නටා රීව්ටා. ''අලුතින් ශ ෝචා  එන්න ඉන්නටාව?'' 

රීයලා සට ටාම, 5,000ක් ඉන්නටා රීව්ටා. එතැනී අපට 
ශපුවශණ් ශමො ක්ව? සතිවීමට ට ා නැතිවීම ුමළ, ඒ නැතිවීම 
ුමළින් සතිවීම ට යන මාම ගයක් නැති ාට ශපුවනා. දිවි නැගුම 

ඉට්ත   ලා, ඉන් පසුට තිබුම් නනසවිය ටැ සටහන තමයි 
සමිශධි ටයාපා ය ාටට ප්ත වුශණ්.  

අපි  ළ ුතුම, අපට ශපුවම් ශශ තමයි, ගරු නිශයෝනය  ා   
සභාපතිුමමනි, ශම්  ශශ පාලනශයන් ඈ්ත   න්න ඕනෑ රීයන 
 ා ණය. ඒ  නන්වයට පමණක් සීමා ශනො ළ ුතුමයි. යම් 
ශ ශනකුට රැරීයාටක් නැ්තනම්; තවායමක් නැ්තනම්, 

ශ ශනකුශග ා ණුන්න නිසා තමන්ශග ීවවිතය ප  කටට තියලා 
මෙංශ ෝ ල ාලා මැශ න්න හරි යන්ශන් ශම් නිසායි. 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

අශ්ත සශහෝව  එසා.බී. දිසානාය  මැතිුමමා ගැන මා ුමළ 
වි ාටාසයක් තිශානටා. සමිශධි සහනාධා ය නැති අහිෙංස  පවු්  
ශශ පාලීය  ණශයන් ඈ්ත   ලා ඔාුමමා ශම් ගැන ක්රියා 
  න්න ඕනෑ. මම ශම්  ඉ් ලීමක් ට ශයුවයි   න්ශන්. 
ශමො ව, ශම්  අසාම ග  ශටලා තිශානටා, සමතිුමමනි. රුපිය්  
බිලියන ගණන් මහනන මුව්  ශම් ශටුවශටන් ටැය    තිශානටා. 

එක්ස්ත නාති  පක්ෂය  ළ්ත ට වක්,  වුරු  ළ්ත ට වක්. ඒ  
අපි ඔක්ශ ෝම පිළිගනිමු. රුපිය්  බිලියන ගණනක් ටන මහනන 
මුව් ටලින් ශම් පවු්  නැන්ට්ටා නම් අපට සන්ශතෝෂ ශටන්න 
පුළුටන්. එශහම නැන්ටලා නැහැ, සමතිුමමනි. අපි ඒ ාාශධ පක්ෂ 
ශව ක් විධියට අලු්ත මනසරීන්, අලු්ත ප්රතිප්තතියරීන් ශම් පවු්  
නැන්ට්ටටන්න  ටුතුම  ශළේ නැ්තනම් ටැ ක් නැහැ.  

අුව  ප්රියවම  න යාපා සමතිුමමා සහ ති ස  සෙංටම ධන හා 
ටනීවවී සමතිට යා හැටියට මම එ ුම ශටලා  ටුතුම   නටා. 
පන්නල ්ාම නිලධාරි ටසශම් නිලධාරින් හත  ශවශනක් ඉන්නටා. 
ඒ  වුව? සමිශධි නිලධාරි ඉන්නටා. තම ික  සෙංටම ධන නිලධාරි 
ඉන්නටා.  ිකර ම ම පම ශ ෂණ හා නිෂාපාවන සහ ා  නිලධාරි 
ඉන්නටා. ්ාම නිලධාරි ඉන්නටා. ඒ ත ා යට හත  ශවශනක් 
ඉන්නටා. ශම් අය එක්  අපි මාසි  රැසාවීශම්ී  ගා    අන්තිමට 
මම අුව  ප්රියවම  න යාපා සමතිුමමාට රීව්ටා, ශ ොන්ක්රිට් 
ශගො නැන්ලි ශ ෝචා  හැ කට්ත, ලසාසන මන්දි  හැ කට්ත ටැ ක් 
නැහැ රීයා. අව ශම් ගැලරිශ  පාස්  ශිෂයශයෝ්ත ඉන්නටා. 

මනස ශටනසා    ශම් භූමියට තව ය   න, තමන් ගැන 
තමන්ට ත ම්ා  ශටන්න පුළුටන්,  සාශටෝ්තසාහශයන් 
දිුතම්ශටන්නට පුළුටන් පු ටැසියන්  බිහි   න්නට ාැරි නම් අපි 
ශම්   ටට    න ශශට්  හරියන්ශන් නැහැ. අපි්ත ශාොරුටක් තමයි 
  න්ශන්. එම නිසා ශම්  ටැ   ටුත්තත සඳහා  ඒ පළාශ්ත 
ශ ොට්සාස අූ   එශ න් පළමුශටනි  ණ් ායම හැටියට ්ාම 
ශසේටා ටසම් හතක් -්ාම  ශසේටා ටසම් රීයන්ශන් මුළු 
ශ ොට්සාසයම-  න්ශවනිගල පුට ම් මධයසාගානයට ණුහින් වටසා 

ුමනක්  ශම් නිලධාරින්  එක්   ගා  ළා.  ඔවුන්ශග මනස 
සම්පූ ම ණශයන්ම ශටනසා ශටලා.    

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, ශම් සඳුවා ශම් අයට ඒ 
ගැන සමාශලෝානය    ඒ අයට ගමට ාහින්නටය රීයනටා.  ශම් 
පළමුටන අදිය  විත යි.  මුළු ලෙං ාශව්ම   ශම්  නිලධාරින්ශග 
මනස අපි ශටනසා   න්නට  ඕනෑ.  සයි ඒ? නනාධිපතිුමමා්ත 
අපි්ත ණුහින් රීයනටා,  "ති ස  සෙංටම ධනය "රීයා. ලෙං ාශව් අපිට 
"ති ස  සෙංටම ධනය" රීයන එ   එක්ස්ත නාතීන් ුගන්ටන්නට  
ඕනෑ නැහැ. අශ්ත අතීතශ  අවුරු ක  වහසා ගණන  සිට ට රු පුරු ක 
තම ික  සමාන ක්රමයක් අපිට තිශානටා. ටැව් පශධතියක් සති 
සමානයක් තිශානටා. ශලෝ ශ  ත ම්ා  නාතියක් හැටියට සිටි 
නාතියක්.  ඒ මනස නැටත සති   න්නට  ඕනෑ. අපි ටැව් හැ කටා. 
ශම්  ශගො නැන්ලි  ඔක්ශ ොම නැති ශටනටා. අපි ඔක්ශ ොම 
මැශම වි.  නමු්ත මත  තියා ගන්න. ශම් ශපොශළොට  තිශාන ුමරු 
අපට පටතින එ  ුරුමයක්  තිශානටා.   ඒ තමයි අශ්ත ටැව් 
පශධතිය ගරු සමතිුමමනි. අතීතශ  ප ම්ප ා සිය ගණනක් ශම් 
ටැව් පශධතිය  බුක්ති  වින්වා ටාශගම අනාගතශ ී්ත ශම් 
ශපොශළොට  තිශාන ුමරු ශම් ටැව් පශධතිය ුමළින් අපි ීවට්ත 
ශටනටා. එශසේ නම්  ඒ ති ස  භූමිශ  2015 ගරු නනාධිපතිුමමා 
පැරීසිශ  ණුහින් අ්තසන්  ළ ණුවිසුම ුමළින්  ටුතුම    නටා. මම 
හිතන විධියට ලාන මාසශ   ඒ ති ස  සෙංටම ධන පන්ත 
ශ ුමම්පත ශගනටා. ශම් පනත ශ ුමම්පත ුමළින් ශමො ක්ව 
  න්ශන්? අ මුම් 17ක් රීයා  තිශානටා.  

අව මා විල ශහෝටලශ  එක්ස්ත නාතීන්ශග සෙංවිධානශ  
නිශයෝජිතයුව්ත එක්  මශග අමාතයාෙං ශ  නිලධාරිුව්ත  

මුට  ක  ශ  මුට  ක ම්තසයයා සුමළු සිය් ලටම ති ස   
ත ක්ෂාටක් සඳහා, අනාගත ප ම්ප ාට ශටුවශටන් ටැ  
පිළිශටළක් හවනටා. ශම් විධිශ  ටැ   ටුතුමටලට අපි යන්නට  
ඕනෑ. ඒ අ මුම් 17 ුමළ තට අ මුම්  193ක්. ශම්  193    ශගන 
යන්න මම  ැබිනට් පත්රි ාටක් වැම්මා. නනතාට,  ශිෂයශයෝ තමයි 
අශ්ත අනාගත ප පු . ඒ අටශාෝධය අනාගත ප පු  ට ශවන්ශන් 
නැතිට ශම්  ටුත්තත   න්නට,  ට ශගනයන්නට ාැහැ. මා්ත, 

ගරු අධයාපන අමාතයුමමා්ත ඒ සඳහා  අපි  ුපශයෝගී    ග්තතා, 

Scout Movement  එ . ඒ   ැබිනට් මණ් ලය අුවමත  ළා. 
හැම පාසල ම නාති-තගම්-කුල ශේවශයන් ශතො ට  Scout 

Movement  එ ක් සති ශටනටා. ඒ ුමළින් ති ස  ගම්මාන ටැ  
පිළිශටළ සති   නටා. ගශම්  පන්සල, ශ ෝවිල, ප් ලිය ශටන්න 
පුළුටන්.  ඒ  ටාශගම විරාමි    නශ  ශසේට යන් ශටන්නට 
පුළුටන්. පූන  පක්ෂය ශටන්න ට පුළුටන්. ප්රාශශශීය මට්ටශමන් 
සති ශටන  ඒ හවටත ගමට ාැහැලා ගරු සමතිුමමනි,  ඔාුමමාශග 
සමිශධි ටැ  පිළිශටළ ුමළින් ක්රියා්තම  ශටනටා. පන්නල ටැ  
පිළිශටළ ගන්නශ ො.  පන්නල  ප්රශශ ශ  ාැෙංකු හයක් තිශානටා. 
ශ ෝ ටි අූ  ගණන  මුව්  තිශානටා. නිලධාරීුමමිය්ත ඒ අය්ත 
වන්ශන් නැහැ, ශමො ක්ව   න්ශන් රීයා. ඒ අය "අ් ශ්  සීනි 
 නටා  ටාශග."   න්න ශවනටා. මාසයට ස් ලි ටි ක්,   ටල 
 ෑ් ලක්, හා්  මැසාශසක් ඒ ටා  ශග ශවයක් ශවනටා.  

ගරු සමතිුමමා,  අපි ශම් අය ට අටශාෝධ   ටමු. අශ්ත 
අමාතයාෙං ය හ හා  ටි්තතීය පුට ම්      ඒ  ාම යය ට ාහිමු. මම 
ඒ යි  ඒ ගැන  ගා   න්ශන්.  ානය තයතන  ාශිය  ටි්තතීය 
පුට ම්   න්න තිශානටා. ඒ ුමළින් පවුශ්   කගීභාටය ුම න් 
  න්ශන් ශ ොශහොමව රීයන  එ . ඒ ගම්ටල පවු ් ටල  රැරීයා 
නැති අයට  රුරීයා පුට ම්ට, සාටයෙං රැරීයා සති   න්ශන් 
ශ ොශහොමව? ශහෝට්  අෙං ශ  ම්  ටගාට, මල අපනයනය  මශග 
අමාතයාෙං ශයන්   න ශවයක්. ඔාුමමා එන්න ාලන්න.  
අධයක්ෂ නන ා්  සුනි්  මහ්තමයා ඉන්නටා. මම එුමමාට මීට 
ඉසාශස් ලා  එන්න රීව්ටා.  අපි ඒ ාාශධට ශම්  ටුතුම    
ශගනයමු. පුළුටන් නම් සඳුවා ුශශ 9.00ට ඔාුමමාශග 
නිලධාරිශයක්  පන්නල ප්රාශශශීය ශ්  ම්  ාම යාලයට එටන්න. 
අප එතැනී ශමම ටැ  පිළිශටළ model  එ ක් විධියට හවනටා. 
ගශම් පාසල, ගශම් ප් ලිය රීයන ඔක්ශ ොම එක් ාසු ශටලා 
පක්ෂ ශේවශයන් ශතො ට  ටුතුම   නටා. අශ්ත ගරු බිම්  
 ්තනාය  මන්ත්රීුමමා රීව්ටා ටාශග පුම අවහසාටලින් ඈ්ත 
ශටන්නට ඕනෑ. ඔාුමමා්ත මා්ත සියලුම ශවනා මහනන 
ස් ලිටලින් පඩි ගන්නටා. අපිට පව් ා ශයෝ ශටන්නට ාැහැ. ශම් 
ටාශග ටාසනාටන්ත භූමියක් ශලෝ ශ  නැහැ ගරු සමතිුමමා. ශම් 
ටාශග ටාසනාටන්ත භූමියක් නැහැ. 

අ  ශගඩියක්  ාලා සටය විසි  ළ්ත, ඒ  පැළ ශටලා 
තශය්ත ශගඩි හැශවනටා. ශම් 'ලෙං ාට' රීයන්ශන්, යාපනශ  
ඉඳලා ශවවුන්ව  ුමඩුට වක්ටාම මහා ටාසනාටන්ත පුණය භූමියක්. 
එහි අයිතිය තිශාන්ශන්  කු්  ශවශක් මිනිසුන්ට විත ක් 
ශනොශටයි. ගහ ශ ොළටලට්ත, සතා සිවුපාටාට්ත, ම්තසයයින්ට්ත 
ශම් සෑම ශවනාටම එහි අයිතිය තිශානටා. එවා මිහිඳු මහ  හතන් 
ටහන්ශසේ ශශ නා  ළ  ා ණය ශම් ගැලරිශ  ඉන්න පාස්  
වරුටන්ට වැන ගන්න මම රීයන්නම්. ක්රිසාුම පූම ට ුමන්ටන 
සියටශසේී , ශපොශසොන් ශපොශහොය වටස ී -ඊළඟට එන්ශන් 
ශපොශසොන් ශපොශහොය. -ශශටානම්පියතිසාස  නුමමාට 
ුන්ටහන්ශසේ ශමො ක්ව ශශ නා  ශළේ? "මහ න, ඔා භූමිශ  
අයිති රු ශනොශටයි, තාට ාලි  භා  රුශටක් පමණයි" රීයා 
ශශ නා  ළා. ඒ  මත  තාා ගන්න. ශම් සභාශව් ඉන්න අය්ත 
ඒ  වැන ගන්න ඕනෑ.  නුමමා මුටා ම න්න හවපු ශටලාශව් 
ශශ නා  ශළේ, "ඔාට ශමන්ම සතා සිවුපාටාට්ත, ම්තසයයින්ට්ත 
නිවහශසේ සැරිසැරීශම් අයිතිය තිශානටා" රීයලායි. ඒ ටවනයි මම 

ශම් ඉදිරියට ශගන යන්ශන්.  

995 996 

[ගරු ගාමිණී නයවික්රම ශපශම  ා මහතා] 
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ශශ ගුණ විපම යාසය වැන් අපට වඬුටම්   නටා. පෑවි් ලක් 

තටා. වැන් රීයනටා, "ගෙං ටුම  එනටා" රීයලා. මිනිසා තමයි ශම් 
පිිකවිශ  හුම ා ශටලා ඉන්ශන්. ති ස  සෙංටම ධනය සති   න්න 
නම් ශම්   න විනා ය අපි නැති   න්න ඕනෑ.  

'සමිශධිය' රීයන්ශන් මහා සශ ාම යයක්. ගරු එසා.බී. 
දිසානාය  සමතිුමමනි, ඔාුමමා ඒ ටැශඩ්ට ාහින්න ඕනෑ. 

ඔාුමමාට අපි සහාය ශවන්නම්. ශම් මුවල සති,  ාැෙංකුටල 
ස් ලිට්ත, ශටන්ත මුවලක්ට්ත ඕනෑ නැහැ. ශම් මුවලින් අපි ගශම් 
පවුල හවමු; ඒ පවුල දිුතම්   මු; රැරීයා සති   මු. ම්තපැන්, ම්ත 
කුඩු, ම්ත ද්රටය විනා    ලා වමන්න ඕනෑ. ශම් සමානශ   

මානසි  ශ ෝගීන් සති   න්න ඉ  ශවන්න ාැහැ. අන්න එතැනයි 
අපි ඉන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, අව ඉතාම ටැවග්ත 
ශයෝනනාටක් ගැනයි  ගා   න්ශන්. ශම් සමිශධි ටයාපා ය ශවස 

ශශ පාලන සසරීන් ාලන්ශන් නැුමට පියවි සසා ශවශ න් ාලලා, 
හැම  ක්තපශතක්ම නැණුට්ුමටන ටැ  පිළිශටළක් ඔාුමමා අව ඉඳලා 
ක්රියා්තම    න්න ඕනෑ, ගරු සමතිුමමනි. මම ඒ ට සම්පූම ණ 
සහශයෝගය ශවනටා. අපි සියලුශවනාම ඒ ට සහශයෝගය ශවනටා.  

මම ජිීයටා ුවට  පැටැති එක්ස්ත නාතීන්ශග CITES සමුළුටට 
ණුයා; ලාන මාසශ ී්ත යනටා. ශමො ක්ව, එක්ස්ත නාතීන්ශග 
SDGs - Sustainable Development Goals - වහඅට ුමළින් 
රීයැශටන්ශන්?  කගීභාටය ුම න් රීරීම නැතශහෝත poverty 

alleviation  රීයන ශශ  තමයි එහි ප්රධාන ශ්තමාට. ඒ  රීයශී මට 
මතක් වුශණ්,  දිටෙංගත  ණසිෙංහ ශප්රේමවාස හිටපු නනාධිපතිුමමාටයි. 
එුමමා 1988 ටසශම ී  කගීභාටය ුම න් රීරීම සඳහා 'නනසවිය' 
ටැ සටහන ශගනාටා. මම එතශ ොට ටය  ප්රධාන සමති. මම හැම 

සමුළුට ීම රීව්ශව්, "ඔාුමමන්ලාට ඉසාස  ශටලා අපි ' කගීභාටය' 
රීයන ටානය ඉට්ත    ගන්නටා" රීයලායි. ටම තමාන ීවවිත 
 ාලශ ී තමයි ශම් විධියට වුශණ්. මහා ප ාක්රමාාට   නුමමා 

ශමො ක්ව රීව්ශව්? අපට ශරේෂාස ුරුමයක් තිශානටා. ශම් 
ගැලරිශ  ඉන්න වරුටන්ට වැන ගන්න ඕනෑ නිසායි මම ශම් 
රීයන්ශන්. මහා ප ාක්රමාාට   නුමමා -ශමය මහා ටෙං ශ  ලියා 

තිශානටා.- තමන්ශග අමාතය මණ් ලයට රීයා තිශානටා, 
"අමාතයටරුනි, ශතොපි මා ශ ශ හි වි ාටාසය තාවු, මා ශ ශ හි 
වි ාටාසය තාා මාශග අණ ක්රියා්තම    වු" රීයලා. එුමමා 

තට ක ට්ත රීයා තිශානටා, "නලය නි රුශණ් මුට වට ගලා යාමට 
ඉ  ශනොදිය ුතුමයි. යම් තැන  නලය රැඳවීමට හැරී නම් එතැන 
ටැව් තනවු; ශගොවි බිම් සති   වු; ගම්මාන සති   වු; නනපව සති 

  වු." රීයලා. ඒ ටාශගම, "යම් තැන  ටගා   න්න ාැරි නම්, 

එතැන ග්  පම ටත තිශබ් නම්, ම්  ටුම ටැනි අලෙං ා  ුවයාන සති 
  වු; යම් තැන  භූමිශ  ටටිනා ටසාුම තිශබ් නම්, අත 
ශනොතාවු." රීයලා රීයා තිශානටා. අව එශහම ශනොශටයි, අපි 

ශ ළිනටා ශන්.  න්නන්  ාමනාය  මැතිුමමනි, ඔාුමමා්ත 
ණුහි් ලා පසාටලට  ණ්ඩු  ළා ශන්ව? ඒ සම්පූම ණ පරිස යම 
විනා යි. ටසාුමට රීයලා ශවයක්  වැන් එහි  නැහැ. මහා 

ප ාක්රමාාට   නුමමා ත ක්ෂා   පු ඒ සිය් ලම ඉට යි.  නමු්ත 
ශලෝ  ීයතියක් තිශානටා. අධි  ණශයන් අපට ශබ්ශ න්න 
පුළුටන්, ීයතිඥප මහ්තටරුුව්ත ඉන්නටා ශන්. ීයතිශයන් ශබ්ශ න්න 

පුළුටන්, නමු්ත- 

 

ගු නිපයෝජ්ය කාරක සභාපි ුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have two more minutes.  
 

ගු ගාමිණී ජ්යවික්රම පපපර්රා මතතා 
(ேொண்புேிகு கொேினி ஜயெிக்ரே தபமரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශහොඳයි.  

මට මත යි, ශ ෝ වින් තම . ව සි් ටා මැතිුමමා ශපීය සිටි 

නඩුටක් ගැන. ක්රි ට් රය ශයක් හිටියා, සතාසිටම් රීයලා. සතාසිටම් 
ඔට ශග භාම යාට මැරුටා, ශමෝ්  ගශහන් ගහලා. ශ ෝ වින් තම . ව 
සි් ටා මහතා ඔ්තපු   ලා ශපන්ුවශව්, සතාසිටම් ශනොශටයි, 

ශමෝ්  ගහ තමයි භාම යාට මැරුශව් රීයලායි. නමු්ත ශලෝ  ීයති 

ධම මයක් ශම් පිිකවිශ  තිශානටා. ඒශ න් අපට මඟ හරින්න 
ාැහැ. එක්ස්ත නාතීන්ශග ාලට්ත  ානයයන්  පරිස ය විනා  
  ලා අව අශ්ත අතීතයට, අශ්ත ුරුමයට  ගා   ලා, ඒ ුමළින් 

ලසාසන පිිකවියක් නිම මාණය   න්න, එය ත ක්ෂා   න්න 
 ටුතුම   නටා.  වුව ශම්ශක් හුම ා? අපි ශන්. හුම ා අපි. අපට 
අශ්ත පැටැ්තමට ගහ ශ ොළ ඕනෑ, ගරු සමතිුමමනි. අපට ටුම  

ඕනෑ; ගහ ශ ොළ, සතා සිවුපාටා ඕනෑ; ටාුතශගෝලය ඕනෑ; ශහොඳ 
ඔක්සිනන් ඕනෑ. ඒ ටාශගම ඒ පරිස යට ශම්  කු්  ශවශක් 
මිනිසාශග සහාය්ත අට යයි. ශමන්න ශම්  ශ්තරුම් අ ශගන අපි 

ශශ පාලනඥපයන් හැටියට ටැ   ටුතුම   න්න ඕනෑ, අනාගත 
ප පු ට්ත වැන ගන්න. මම ටැ මුළුටක් පැටැ්තවූටා, Peradeniya 

සහ Haggala Botanical Gardensටලට එන අයට සහ පාස්  
ශිෂයයන්ට. වැන් අපි ශම් ටැ මුළුට හැම තැනම   ශගන යනටා. 

දිවි නැගුම, තරුණ ශසේටා සභාට, scoutsලා, පාස්  ශිෂයයින් ශම් 
සියලු ශවනා එ ට අ ශගන ශම්  ටුත්තත   න්න ඕනෑ. 
ශශ පාල යන් සහ නිලධාරින් පැ්තත ට ශටලා,  සෙංටම ධනශ  

හවු්  රුටන් හැටියට පාස්  ශිෂයයාශග සිට සියලු නනතාටට ඒ 
සම්ාන්ධය අටශාෝධ    ශවන්න ඕනෑ. ගරු එසා.බී. දිසානාය  
සමතිුමමනි, ඔාුමමාශග දිවි නැගුම ටයාපිතිය ශම් ට එන්න 
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ගු ඩපලසන පද්වානන්දා මතතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதெொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கமள, ெறுமே 

என்பது இன்மறய உலமக அச்சுறுத்துகின்ற பொொிய 

தநருக்கடியொக, உலகம் எதிர்மநொக்குகின்ற பொொிய ஒரு 

பிரச்சிமனயொக  உருதெடுத்து ெருகின்றது. இந்த நிமலயில், 

தபொருளியலொளர்களொல் ஒரு தபொருளொதொரப் பிரச்சிமனயொகப் 

பொர்க்கப்படுகின்றதும் சமூகெியலொளர்களொல் ஒரு சமூகப் 

பிரச்சிமனயொகப் பொர்க்கப்படுகின்றதும் இெற்மறயும் 

தொண்டிய நிமலயில் ஒரு ேொனிடப் பிரச்சிமனயொகப் பலரொல் 

அமடயொளப்படுத்தப்பட்டு ெருகின்றதுேொன ெறுமேமய, 

எேது நொட்டிலிருந்து ஒழிப்பதற்கு ஏதுெொக அரசினொல் 

தகொண்டுெரப்பட்ட ஒரு மெமலத் திட்டேொக 'ெொழ்ெின் எழுச்சி ' 

திட்டம் கொணப்படுகின்றது. இதற்கு முன்னர் இந்த மெமலத் 

திட்டேொனது தெவ்மெறு தபயர்களொல் அமழக்கப்பட்டு 

ெந்திருந்த நிமலயில், எேது நொட்டிலிருந்து ெறுமேயொனது 

எந்தளெிற்கு ஒழிக்கப்பட்டிருக்கின்றது? என்ற மகள்ெிமய 

முன்னிறுத்தியதொகச் சில கருத்துக்கமள இங்கு நொன் 

முன்மெக்க ெிரும்புகின்மறன். 

ஒரு ேனிதன் தனது ெொழ்ெொதொரத்திற்கு அத்தியொெசியேொன 

மதமெகமள, அதொெது, உணவு, உமட, வீடு, நீர் 

மபொன்றெற்மற அமடந்துதகொள்ள முடியொத நிமலமேமய 

ெறுமே என அமழக்கப்படுெதொகப் தபொருளியலொளர்கள் 

ெறுமேக்கு ெமரெிலக்கணம் ெகுக்கின்றனர்.  அமதமநரம், 

ஒரு ேனிதன் இந்த உலகில் ெொழ்ெதற்கு அெசியேொன ேிகக் 

குமறந்த மதமெகமளக்கூட பூர்த்தி தசய்ய முடியொத, 

ேகிழ்ச்சிகரேொன ெொழ்க்மகமய ெொழ முடியொத நிமலமய 

ெறுமே என உலக ெங்கி ெறுமேக்கொன ெமரெிலக்கணத்மத 

ெகுத்துள்ளது. ெறுமேமயக் கணிப்பதற்கொன அளவீடுகள் 

கொலத்திற்குக் கொலம் ெித்தியொசப்பட்டமெயொகமெ 
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இருந்துெருகின்றன. ஆரம்ப கொலத்தில் உணவு, உமட, நீர், 

ெசிப்பிடம் என்பன ஒரு ேனிதனின் அடிப்பமடத் மதமெகளொக 

இருந்துள்ள நிமலயில், தற்மபொமதய நவீன ெளர்ச்சியுடன் 

கல்ெி, சுகொதொரம் என்பனவும் ஒரு ேனிதனின் அடிப்பமடத் 

மதமெகள் என்ற கட்டத்துக்குள் உள்ெொங்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இந்த ேொறுபட்ட ெளர்ச்சிப் மபொக்குகமள மநொக்குேிடத்து, 

"ேனிதர்களுக்கு எமெதயல்லொம் அெசியேொகத் 

மதமெப்படுகின்றனமெொ, அெற்மற அமடய முடியொத 

நிமலமேமய ெறுமே" எனக் தகொள்ளமுடியும். ேனிதருக்கு 

அத்தியொெசியேொகத் மதமெப்படொதெற்மற அமடய முடியொத 

நிமலமே ெறுமே அன்று. 

அந்த ெமகயில், எேது நொட்டின் ெறுமே ஒழிப்புத் 

ததொடர்பிலொன பிரதொன மெமலத்திட்டேொன 'ெொழ்ெின் 

எழுச்சி ' திட்டத்திற்குள் உள்ெொங்கப்படொத பலர், இன்றும் 

ெறுமேக்குட்பட்ட நிமலயிமலமய ெொழ்ந்து ெருகின்றனர். 

குறிப்பொக, இந்த நிமலமேயொனது ெடக்கு, கிழக்கு ேற்றும் 

ேமலயகப் பகுதி ெொழ் ேக்களிமடமய ேிக அதிகளெில் 

கொணப்படுகின்றமேமய இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

ெிரும்புகின்மறன். கடந்த சுேொர் 30 ெருட கொல யுத்தச் 

சூழலொனது, எேது நொட்டில் ெடக்கு, கிழக்கு ேொகொணங்கமளச் 

மசர்ந்த தேிழ் ேற்றும் முஸ்லிம் ேக்கமளப் பொொிய ெறுமே 

நிமலக்குத் தள்ளியிருப்பமத உணரக்கூடியதொக உள்ளது.  

அதொெது, எேது நொட்டில் ெொழ்கின்ற ஏமனய ேக்களுடன் 

ஒப்பிடும்மபொது இந்த ெித்தியொச நிமலமயக் கொண முடியும்.  

கடந்த ஆண்மடப் தபொறுத்தெமரயில் இலங்மகயின் 

ெறுமே நிமல 6.7 வீதேொக வீழ்ச்சி கண்டிருப்பதொக உலக 

ெங்கி ததொிெித்திருந்தது. எேது நொட்டின் ெறுமே நிமல 6.7 

வீதேொக இருந்துள்ள நிமலயில், இனங்களின் அடிப்பமடயில் 

அதமன ெகுத்துப் பொர்கின்றமபொது 5.9 வீதேொன சிங்கள 

ேக்களும் 9.4 வீதேொன இந்திய ெம்சொெளித் தேிழ் ேக்களும் 12 

வீதேொன இலங்மகத் தேிழ் ேக்களும் 6.5 வீதேொன முஸ்லிம் 

ேக்களும் ெறுமேக்குட்பட்ட நிமலயில் இருக்கின்றனர் என 

உலக ெங்கி ததொிெித்திருந்தமத நொன் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

ெிரும்புகின்மறன். அந்த ெமகயில் பொர்க்கின்றமபொது, 

அதிகூடிய ெறுமே நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டெர்களொக 

இலங்மகத் தேிழர்கள் இருக்கின்றொர்கள். கடந்தகொல யுத்தமும் 

அதன் பின்னரொன ெொழ்ெொதொரங்களுக்கொன 

ெொய்ப்புகளின்மேயுமே எேது ேக்கமள இந்த நிமலக்கு 

இட்டுச்தசன்றிருக்கின்றது என்பதில் சந்மதகேில்மல.   

அமதமநரம், எேது நொட்டில் குமறந்த ஊதியத்மதப் 

தபறுகின்றெர்கள் எனப் பொர்க்கின்றமபொது, எேது நொட்டின் 

தேொத்த ேக்கள் ததொமகயில் 32.1 வீதேொனெர்கள் குமறந்த 

ஊதியத்மத, அதொெது நொதளொன்றுக்கு இரண்டமர அதேொிக்க 

தடொலமரப் தபறுகின்றெர்களொக இருக்கின்றனர். இதில் 

சிங்கள ேக்களில் 28.8 வீதேொனெர்களும்  இந்தியத் தேிழ் 

ேக்களில் 46.3 வீதேொனெர்களும் இலங்மகத் தேிழர்களில் 44.4 

வீதேொனெர்களும் முஸ்லிம் ேக்களில் 37.2 வீதேொனெர்களும் 

அடங்குகின்றனர். இெர்கள் அமனெரும் மேற்படி குமறந்த 

ஊதியத்மதப் தபறுகின்ற ததொழிலொளர்களொக இருக்கும் 

நிமலமய கொணப்படுகின்றது என உலக ெங்கி 

சுட்டிக்கொட்டுகின்றது. இந்த ஆய்வுகமள முன்மெத்து, எேது 

நொட்டில் ஆகக்குமறந்த ஊதியத்தில் ஆகக்கூடுதலொன ததொழில் 

புொிகின்றெர்களொக இலங்மகத் தேிழர்களும் இந்தியத் 

தேிழர்களும் இருப்பதனொல் அதிகூடிய ெறுமே நிமலக்கு 

அெர்கள் ஆட்பட்டுள்ளனதரன உலக ெங்கி 

ததொிெித்திருக்கின்றது.  

இந்த ெிகிதொசொரத்மத ேொகொண ொீதியில் 

ெமகப்படுத்துகின்றமபொது, நொதளொன்றுக்கு இரண்டமர 

அதேொிக்க தடொலர் ஊதியத்மதப் தபறுகின்ற ததொழிலொளர்கள் 

அதிகேொகவுள்ள ேொகொணங்களொக ெடக்கு, கிழக்கும் 

ேமலயகப் பகுதிகளும் கொணப்படுகின்றன. இதில் ெடக்கு 

ேொகொணத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், இந்த வீதேொனது 

முல்மலத்தீெில் 74.4 ஆகவும் ேன்னொொில் 60.9 ஆகவும் 

கிளிதநொச்சியில் 57.2ஆகவும் யொழ்ப்பொணத்தில் 42.6 ஆகவும் 

ெவுனியொெில் 23.1 ஆகவும் கொணப்படுெதொகத் 

ததொியெருகிறது. ததொழிலின்மேப் பிரச்சிமனயொனது 

ெடக்கில் 10.2 வீதேொகவும் கிழக்கில் 11.2 வீதேொகவும் 

இருந்துெருெமத அெதொனிக்க முடிகின்றது. மேலும், 

நொதளொன்றுக்கு 350 ரூபொய் ஊதியம் தபறுகின்ற ேக்கள் 

முல்மலத்தீவு ேொெட்டத்திமலமய ேிக அதிகேொக 

ெொழ்கின்றனர் எனத்  ததொியெருகின்றது. 

அந்த ெமகயில், எேது பகுதிகளில் ேக்களது ெறுமே 

நிமலமயப் மபொக்குெதற்கு மெமலெொய்ப்புகமள 

உருெொக்குதல் ேற்றும் ெழங்குதல், மகத்ததொழிற்றுமறகமள 

ஏற்படுத்துதல், சுயததொழில் முயற்சிகமள மேலும் அதிகொித்து 

ஊக்குெித்தல், ததொழில்நுட்பப் பயிற்சிகமள அதிகளெில் 

மேற்தகொள்ளல் மபொன்ற குறுகிய ேற்றும் நீண்ட 

கொலத்திட்டங்கள் மதமெ. எனினும், அதுெமரயில் ெறுமே 

நிமல ேிகவும் அதிகொித்துக் கொணப்படுகின்ற எேது பகுதிகளில் 

மேற்படி 'ெொழ்ெின் எழுச்சி' திட்டம் மூலேொன பயனொளிகமள 

அதிகேொக உள்ெொங்குெதனூடொக அெர்களுக்கு உதெிகமள 

ெழங்குெதற்கும் தற்மபொதுள்ள 'ெொழ்ெின் எழுச்சி ' திட்டக் 

கட்டமேப்பிற்குள் ததொழில்ெொய்ப்புகமள ெழங்கக்கூடிய 

நிமலமேகள் ஓரளவு இருக்கின்ற நிமலயில், அதமனப் 

பயன்படுத்தி எேது பகுதிகளில் மெமலயில்லொப் 

பட்டதொொிகளின் பிரச்சிமனகமள ஓரளவு தீர்ப்பதற்கும் 

தகௌரெ அமேச்சர் எஸ்.பி. திசொநொயக்க அெர்கள் 

நடெடிக்மக எடுக்க மெண்டுதேனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

'ெொழ்ெின் எழுச்சி ' திட்டக் கட்டமேப்பொனது சமுர்த்திக் 

கட்டமேப்பிலிருந்து ேொற்றப்பட்டமபொது, அதனது 

மெமலத்திட்ட ெிொிெொக்கங்களுக்மகற்ற ெமகயில் பல்மெறு 

ததொழிற்றுமறகள் சொர்ந்த ெொய்ப்புகள் 

உள்ெொங்கப்பட்டிருந்ததொக அறியமுடிகின்றது. குறிப்பொக, 

நொடளொெிய ொீதியில் 1,074 சமுர்த்தி ெங்கிகள் உள்ள 

நிமலயில், அெற்றுக்கொன கொெலொளிகள், கணினி 

உதெியொளர்கள் மபொன்ற பதெிகள் தெற்றிடங்களொகக் 

கொணப்பட்டதொகவும் கூறப்படுகின்றது. தற்மபொது 'ெொழ்ெின் 

எழுச்சி ' திட்டேொனது ‘சமுர்த்தி’ எனப் தபயர் ேொற்றம் 

தசய்யப்பட்டுள்ளமபொதிலும் அதன் கட்டமேப்பில் 

ேொற்றங்கமள ஏற்படுத்தொேல் மேற்படி தெற்றிடங்கமள நிரப்ப 

முடியும் என்றும் அதற்கொன எற்பொடுகமள மதமெ என்றும் 

தகௌரெ அமேச்சர் அெர்களிடம்  ததொிெித்துக்தகொள்ள 

ெிரும்புகின்மறன்.  

அத்துடன், கடந்த 20 ெருடங்களொக மேற்படி 

திமணக்களத்தில் பதெி ெகித்து ெருகின்ற சிமரஷ்ட 

முகொமேயொளர்கள் உட்படப் பலரும் பதெி உயர்வுகள் 

ெழங்கப்படொத நிமலயிமலமய  பணியொற்றி ெருகின்றனர். 

எனமெ, மேற்படி பதெி உயர்வுகள் முமறயொக 

ெழங்கப்படுெதற்கும் அதன்மூலேொக ஏமனய 

தெற்றிடங்கமளத் ததொழில் ெொய்ப்புகளற்மறொமரக்தகொண்டு 

நிரப்புெதற்கும் நடெடிக்மக எடுக்கப்பட மெண்டும்.  

மேலும், இத்திமணக்களத்தின் கட்டமேப்புகமள 

உொியமுமறயில் தசயற்படுத்துெதற்கொன ஏற்பொடுகமள 

999 1000 
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மேற்தகொள்கின்றமபொது, நொடளொெிய ொீதியில் சுேொர் 7,000 

மபருக்குத் ததொழில்ெொய்ப்புகமள ெழங்க முடியும். ெடக்கு 

ேொகொணத்மதப் தபொறுத்தெமரயில் சுேொர் 600 மபருக்கொன 

மெமலெொய்ப்புகமள இதன்மூலேொக ெழங்க 

முடியுதேன்பதொல், இதுகுறித்தும் தகௌரெ அமேச்சர் அெர்கள்  

கெனம் தசலுத்தமெண்டுதேன்று மகட்டுக்தகொள்கிமறன். 

இவ்ெொறொன முயற்சிகளுக்கூடொக எேது இமளஞர், 

யுெதிகளின் மெமலயில்லொப் பிரச்சிமனக்கு ஓரளவு 

தீர்ெிமனக் கொணமுடியுதேன நம்புகின்மறன். அந்த ெமகயில், 

இவ்ெொறு அரச துமறகளில் கொணப்படுகின்ற பல்மெறு பதெி 

தெற்றிடங்கமளப் படிப்படியொக நிரப்ப ஆரம்பித்தொல், எேது 

இமளஞர், யுெதிகளில் கணிசேொமனொர் ெறுமே நிமல 

ஒழிப்புக்கு முக்கிய பங்கொளிகளொெொர்கள் என்பது நிச்சயேொகும் 

என்பமதயும் இங்கு நொன் ததொிெித்துக்தகொள்ள 

ெிரும்புகின்மறன். 

யொழ். ேொெட்டத்மதப் தபொறுத்தெமரயில் தற்மபொது 

சமுர்த்தி நலனுதெிக் தகொடுப்பனவு தபற்றுக்தகொள்ளும் 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்மக 53,840 ஆக இருக்கின்றது. இந்த 

நிமலயில், சமுர்த்தி நலனுதெி இதுெமர கிமடக்கொேல் 

ெறுமே கொரணேொக 41,421 குடும்பங்கள் அந்த உதெிமய 

எதிர்பொர்த்து ெிண்ணப்பித்துள்ளன என்றும், கிளிதநொச்சி 

ேொெட்டத்தில் 11,740  குடும்பங்கள் சமுர்த்தி உதெி 

தபற்றுெருகின்ற நிமலயில், மேலும் 16,640 குடும்பங்கள் 

ெிண்ணப்பித்துள்ளன என்றும், முல்மலத்தீவு ேொெட்டத்தில் 

11,105 குடும்பங்கள் சமுர்த்தி உதெி தபற்றுெருகின்ற 

நிமலயில், மேலும் 12,266 குடும்பங்கள் அதற்கு 

ெிண்ணப்பித்துள்ளன என்றும், ேன்னொர் ேொெட்டத்தில் 13,166 

குடும்பங்கள் சமுர்த்தி உதெிமயப் தபற்றுெருகின்ற நிமலயில், 

மேலும் 14,000 குடும்பங்கள் ெிண்ணப்பித்துள்ளன என்றும் 

ெவுனியொ ேொெட்டத்தில் 11,956 குடும்பங்கள் சமுர்த்தி உதெி 

தபறுகின்ற நிமலயில், மேலும் 16,004 குடும்பங்கள் 

ெிண்ணப்பித்துள்ளன என்றும் ததொியெருகின்றது. 

அமதமபொன்று, கிழக்கு ேொகொணத்திலும் சமுர்த்தி நலனுதெிக் 

தகொடுப்பனமெ எதிர்பொர்த்த நிமலயில் மேலும் 

பல்லொயிரக்கணக்கொன குடும்பங்கள் 

ெிண்ணப்பித்திருக்கின்றன என்பமதயும் இங்கு நொன் குறிப்பிட 

ெிரும்புகின்மறன். 

அந்த ெமகயில், தகௌரெ அமேச்சர் எஸ்.பி. திசொநொயக்க 

அெர்களொல் சுேொர் 5 ேொதங்களுக்கு முன்பதொக சமுர்த்தி 

நலனுதெிகள் கிமடக்கப் தபறுமெொர் ததொடர்பிலும் சமுர்த்தி 

நலனுதெிகள் மதமெப்பட்டு ெிண்ணப்பித்மதொர் ததொடர்பிலும் 

இருமெறு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன என அறியமுடிகிறது. 

மேற்படி ஆய்வுகளின் முடிவுகமளப் பகிரங்கப்படுத்தி ெடக்கு, 

கிழக்கு ேொகொணங்களில் யுத்தம் கொரணேொகப் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ள ேக்களுக்கு ஒரு ெிமசட ஏற்பொடு என்ற 

ெமகயில் தற்மபொது நமடமுமறயிலுள்ள சில 

நிபந்தமனகமளத் தளர்த்தி, மேலும் பயனொளிகமள 

உள்ெொங்குெதற்கு  நடெடிக்மக எடுக்குேொறு 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

அத்துடன், உயர்தரம் பயிலும் ேொணெர்களுக்கொன 

புலமேப்பொிசில் உதவுததொமகயொக 1,500 ரூபொய் தபறும் 

ேொணெர்களது எண்ணிக்மகமய அதிகொிக்கும் மநொக்கில், ஒரு 

பிரமதச தசயலொளர் பிொிெிலுள்ள சமுர்த்திப் பயனொளிக் 

குடும்பங்களில் உயர்தரம் பயிலும் பிள்மளகளுள்ள 

குடும்பங்கமள இலக்கொகக்தகொண்டு, அக்குடும்பங்களில் 30 

சதவீதேொமனொருக்கொெது புலமேப்பொிசில் உதவுததொமகமய 

ெழங்குெதற்கு நடெடிக்மக எடுக்குேொறும் தகௌரெ அமேச்சர் 

அெர்களிடம் மகட்டுக் தகொள்கின்மறன். அத்துடன், தபண் 

தமலமேத்துெக் குடும்பங்கள், ேொற்றுத்திறனொளிகள் ெொழும் 

குடும்பங்கள் ேற்றும் ேிகவும் நலிவுற்ற குடும்பங்கமள 

இலக்கொகக்தகொண்டு 90 சதவீத ேொனிய அடிப்பமடயிலொன 

கருத்திட்ட உதெிகளுக்குொிய ஒதுக்கீடுகமள அதிகொிக்க 

மெண்டுதேன்றும், கனரக ெொகனங்கமள ஓட்டுதல், 

இலத்திரனியல் உபகரணங்கமளத் திருத்துதல், உணவு 

பதனிடும் முமறகமள அறிந்துதகொள்ளல் மபொன்ற 

ததொழிற்பயிற்சிகள் ததொடர்பில் சமுர்த்திப் பயனொளிகளின் 

பிள்மளகளுக்கு ெழங்கப்படுகின்ற 80 சதவீதேொன 

உதவுததொமக தபறுமெொொின் எண்ணிக்மகயிமன சமுர்த்திப் 

பயனொளிகளின் எண்ணிக்மகக்கு ஏற்ப ேொற்றியமேக்க 

மெண்டுதேன்றும் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

கிளிதநொச்சி ேற்றும் முல்மலத்தீவு ேொெட்டங்களிலும் 

ேன்னொர், ெவுனியொ மபொன்ற ேொெட்டங்களின் சில 

பகுதிகளிலும் யுத்தம் முடிவுக்குக் தகொண்டுெரப்பட்டதன் 

பின்னமர - 2012ஆம் ஆண்டின் பின்னர் - சமுர்த்தி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த நிமலயில், 

சமுர்த்தி ெங்கிகளின் தபொதுெொன கடன் நிபந்தமனகள், 

நியேங்கள் என்பன அங்குள்ள ேக்களின் ெொழ்ெொதொரத்மத 

உடனடியொகக் கட்டிதயழுப்புெதற்கு ஏற்ற ெமகயில் இல்மல. 

குறிப்பொக, ஆரம்பத்தில் 25,000 ரூபொமயக் கடனொகப் தபற்று 

ததொழில்முயற்சிமய ெிருத்தி தசய்தல் மபொதுேொனதொக 

இல்மல. எனமெ, இத்தமகய ெொழ்ெொதொரம் மதமெப்படும் 

ெடக்கு, கிழக்கு ேொகொணங்களிலுள்ள ேொெட்டங்களுக்கு 

இத்ததொமகமய குமறந்தபட்சம் 50,000 ரூபொயொக  

ெழங்குெதற்கு நடெடிக்மக எடுக்கமெண்டுதேன்றும் 

என்னுமடய கருத்துக்கமள தகௌரெ அமேச்சர் அெர்கள் 

கருத்திதலடுத்து ஆய்வுதசய்து உொிய நடெடிக்மககமள 

எடுக்கமெண்டுதேன்றும் ேீண்டும் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். 

நன்றி.  
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(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, අව අශ්ත  ශට් ඉතාම 
ටැවග්ත ටයාපා යක් විධියට ක්රියා්තම  ටන සමිශධි ටයාපා ය 

ත ම්භශ ී සමිශධි අධි ාරියක් හැටියට ක්රියා්තම  වුණා. ඊට 
පසාශසේ ඒ ට තට්ත නිල භාටයක් ලාාීලා ශවපාම තශම්න්ුමටක් 
ාටට ප්තවුණා. අමාතයට යා විසින් ඊට අවාළ පනතට අුවට 
නිශයෝග ගැසට් ප්රශ  පළ   ලා, ඒ පිළිාඳට පැටැ්තශටන 

විටාවයට ශම් අටසාගාශව්  සහභාණු වීමට ලැබීම ගැන මා ඉතාම  
සුමුම ශටනටා. 

සමිශධි ටයාපා ය ඉතාම  සාම ග  ටයාපා යක්. නිවහසින් 
පසු  ටක් විධියට අපට මුට ණපාන්නට තිබුම් ප්රධානම ප්ර ානය 
තමයි  කගී  ක්තප්ත ම.  

නිවහසින් පසු බිහිවුම් සියලු  නයයන්  කගී ාට නැති රීරීමට 
විවිධ ටයාපිති ක්රියා්තම   ළා. නමු්ත, 1994 ටන විට 
 කගීභාටය ටැඩිවුණා මිස, අඩුවීමක් වුශණ් නැහැ. එම නිසා ඒ 
අතීත ටයාපිතිටල තිබුම් ශහොඳ න   සිය් ලක්ම අටශාෝධ 
  ශගන ටම තමාන අමාතයුමමා  එවා ශමම ටයාපා ය පටන් 
ග්තතා. එහිී සි ක  ළ ප්රධානම ශටනසා ම පිළිාඳට ශමහිී 
විශ ේෂශයන්ම සඳහන්   න්නට ඕනෑ. සහනාධා  ලාාීශමන් 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

පමණක්, එශහම නැ්තනම් ද්රටයමය ට ශයන් යම් තධා යක් 
ලාාීශමන් පමණක්  කගී  ක්තප්ත ම ුම න්   න්න පුළුටන් 
ශටයි රීයන වි ාටාසය අතීතශ  තිබුම් ඒ සියලු ටයාපිතිටල 
තිශානටා අපි වැක් ා. නමු්ත, ටම තමානශ ී, "සහනාධා යක් 
ලාාීම" රීයන  ා ණයට සියයට 20  පමණ ටැවග්ත මක් 
ීලා, ඉතිරි සියයට 80ම සහනාධා ශයන් ඔබ්ාට ණුය 
ටැසටහනක් ාටට    සමිශධි ටයාපා ය  ප්ත   න්න  ටුතුම 
 ළා. එය තමයි ශමම ටයාපා ශ  සාම ග ්තටයට ප්රධානතම 
ශහේුමට ාට ප්ත වුශණ්.  

සහනාධා ය ලාාගන්නටා ටාශගම, 5ශවනා ාැණුන් වූ කු ා 
 ණ් ායම් හවලා, සමිශධි සමිති හවලා, නිටශසේ සිටම 
 කගීභාටශ  අභිශයෝගයට මුට ණ ීශම් ක්රියාටලිය ශමම 
ටයාපා ය ුමළින් ත ම්භ වුණා. ඒ ටාශගම ශම් ටයාපා ය 
ුමළින් ගශම් එ මුුමභාටය සති වුණා. විශ ේෂශයන්ම ණය 
අ ශගන ඒ ණය ශගවීශම් හැරීයාට, පළපුරුශව ශම් ුමළින් 
නනතාටට ලාා කන්නා. සමිශධි ටයාපා ශයන් ලාාගන්නා ණය 
තපසු ශනොශගවීම නිසා සතිටන ශාෝ  ණය ප්රමාණය සියයට 
2ට්ත ට ා අඩුයි. අශ්ත  ශට් ටාණින ාැෙංකුටල ත්ත්තටය්ත 
ශම් ම තමයි. ලෙං ා ාැෙංකුට, මහනන ාැෙංකුට, නාති  ඉතිරි 
රීරීශම් ාැෙංකුට යන ාැෙංකුටලින් ලාාගන්නා ණය තපසු 
ශනොශගවීශම් ප්රති තය සියයට 1යි ශහෝ  2යි. සමිශධි ාැෙංකුට්ත 
එම ප්රති තය පට්තටාශගන යන්න අතීතශ ී්ත, 
ටම තමානශ ී්ත  ටුතුම    තිශානටා.   

විශ ේෂශයන්ම ශම් ටන විට ශම් ටයාපා ය හ හා රුපිය්  
බිලියන 42ක් ණය ට ශයන් ලාාී තිශානටා. අව ටන විට 
ලාා කන් ණයටල අටසාන අගය රුපිය්  බිලියන 42යි.   

ශමටැනි වැටැන්ත ණය මුවලක් ලාාීම හ හා අඩු තවායම් 
සමිශධිලාභින් අව  මූලය විනයට පුරු කශටලා තිශානටා. අඩු 
තවායම්ලාභින්ට සහනාධා  ලාාීශමන් පමණක් ඔවුන් සිටින 
තැනින් ශගො  ගැීයමට  ටුතුම   න්ශන් නැුමට,  ණය ලාාී 
එම ණය තපසු  ශගවීශම් පුරුශව, මූලය විනය සති රීරීම ශමම 
ටයාපා ය ලව වි ාල නය්හණයක් විධියට අපි අටශාෝධ 
  ගත ුතුමට තිශානටා. 

ශාොශහෝ අය ශම් ණය පාරිශභෝනන අට යතා සඳහා ශයොවා 
ග්තත්ත, ටැඩි පිරිසක් තම ික ය  ක්තිම්ත    ගැීයශම් 
ක්රියාටලියට අනිටාම යශයන්ම ශම් ණය මුව්  ශයොවටා 
ගැීයමටයි පුරු ක ශටලා තිශාන්ශන්.  

ගශම් පවුලක් ුමළ  බිරිඳ, සාටාමි පුරුෂයා, වරුටන් අත  
තිශාන සම්ාන්ධතාට ටාශගම, කු ා  ණ් ායශම් ඒ පවු්  05 
අත ්ත වැඩි එ මුුම මක්, සුහවතාටක්, අශනයෝනය 
සම්ාන්ධතාටක්, අශනයෝනය තම ික  ට ටමාරු ක්රියාටලියක් 
සති රීරීම ශම් ටයාපා ය ුමළින් සි ක වුණා. ඒ සඳහා අනන්තට්ත 
ුවාහ ණ රීයන්න පුළුටන්. ශම්  පවු්  පශහේ කු ා 
 ණ් ායශම් එක් ශ නකු අසීයප වී ඉසාපිරිතාලය  නත  
වුශණෝත, ඉතිරි පවු්  හතශම ම අය වටසින් වටස, මාරුශටන් 
මාරුටට ඒ ශ ෝණුයා  ඒ අට ය රැ ට ණය ලාා ශවනටා.  

අව අශ්ත  ශට්  කගී  ක්තප්ත මට ප්රධානම ශහේුමට ාටට ප්ත 
ශටලා තිශාන්ශන් ශාොශහෝ ශවනා ම්තද්රටයටලට සබ්ාැහි 
වීමයි. ඒ සමිශධි සාමාජි යන්ශග රැසාවීම්ටලට ණුයාම 
රීයන්ශන්්ත ඒ යි. 

ඊළඟට, ඉතිරි රීරීම් පිළිාඳට ග්තශතෝත, අව ශම් 
ටයාපා යට සම්ාන්ධ අයට මාසි ට ලාා ශවන ඒ මුවලින් යම් 
මුවලක්  නශයන්ම ඉතිරි   නටා.  අව පවු්  ලක්ෂ 14ක් විත  

ශම් සමිශධි ටයාපා ය ුමළ සහනාධා   ලානටා. ශම් සෑම 
පවුලක්ම අව ටන විට  රුපිය්  75,000ට තසන්න ඉතිරි රීරීශම් 
ණුම්මක් තිශාන පවු්  ාටට ශම් ටයාපා ය හ හා ප්ත   ලා 
තිශානටා. අනිටාම යය ඉතිරි රීරීම් පමණක් ශනොශටයි, ළමා 
ණුම්ම්,  ාන්තා ණුම්ම් ටැනි විවිධ ණුම්ම් හ හා ඒ අය 
වැටැන්ත මුව්  ප්රමාණයක් අව ඉතිරි   ලා තිශානටා.   

අව සමිශධි ටයාපා ශ  රුපිය්  බිලියන 125  ට්ත මක් 
තිශානටා.  තැන්පුමටල අගය බිලියන 83යි. ශම් ටයාපා ශ  
මුළු ට්ත ම රුපිය්  බිලියන 125යි. ඒ ටාශගම ණය නිකු්ත 
   තිශානටා, බිලියන 42 . ශමටැනි ත ා ශයන් 
සහනාධා  ලාා ීලා පවුල ශම් ටයාපා යට සම්ාන්ධ   ශගන 
ඒ අයශග තම ික ය ශගො  නඟා ගැීයම සඳහා  ටුතුම    
තිශානටා ටාශගම, සමානමය ට ශයුව්ත ඒ අයට වි ාල 
ශසේටාටක් ඉුම    තිශානටා. ඒ අයශග වරුටන්ට අධයාපන 
ක්රියාටලියට සම්ාන්ධ විවිධ ශිෂය්තට යනාදිය ලාා ශවනටා 
ටාශගම, ඒ අය ශටුවශටන් විවිධ වැුවට්ත රීරීශම් ටැ සටහන් 
ක්රියා්තම    නටා.  ඒ විත ක් ශනොශටයි. සති ශව  ට 
ටතාටක් ශම් අයශග රැසාවීම්ටලට ශස ්ය පරීක්ෂ ටරුන්, 
ශස ්ය ශසේවි ාටන් සුමළු විවිධ අය ණුහි් ලා  ශහොඳ සිරි්ත 
විරි්ත පිළිාඳට වැුවට්ත   නටා. ශම් ත ා යට  
සහනාධා යක් ලාා ීශමන් ඔබ්ාට ණුහි් ලා, සමසාතයක් 
විධියට ඒ පවුල, සාමාජි යා දිුතම් රීරීම සඳහා  අට ය   න 
වැටැන්ත ක්රියාටලියක් ශම් ටයාපා ය ුමළ අව සි ක ශටමින් 
පටතිනටා. එම නිසා අපි ශම් ටයාපා ය  ක්තිම්ත  ළ ුතුමයි. 
පක්ෂ ශේවයරීන් ශතො ට අනිටාම යශයන්ම අපි ශම් 
ටයාපා යට සම්ාන්ධ ශටලා  ටුතුම  ළ ුතුමයි. අශ්ත  ශට් 
තිශාන සෑම ප්ර ානය ටම ප්රධාන ට ශයන්ම ාලපාන්ශන්  කගී 
 ක්තප්ත ම පිළිාඳ ප්ර ානයයි.  

අටසානශ  අපි වි්හයක්    ාැලුශටෝත, අධයාපනය අඩු 
වීම, ශස ්ය පැ්තශතන් යම් රීසි ත ා ය  අභිශයෝග තිබීම, 
සමාන විශ ෝධී විවිධ ක්රියා ා  ම් ටැනි විවිධ ත්ත්තට  තිබීම 
තී ශම් සෑම ශවය ටම ප්රධාන  ට ශයන්ම ාලපා තිශාන්ශන්  
 කගී  ක්තප්ත මයි.  එම නිසා ශමම ටයාපා ය ුමළින් ශම් අයශග 
තම ික  මට්ටම  ක්තිම්ත   නටා ටාශගම,  ටක් විධියට 
ඉදිරියට යෑම සඳහා අට ය   න ඒ  ාම යභා ය, ක්රියාටලිය 
තමයි  සිශධ ශටන්ශන්.   

ශම් ටයාපා ශ  සාම ග ්තටය සඳහා විවිධ ශහේුම,  රුම් 
 ා ණා  තිබුණා. එහිී විශ ේෂශයන් සමිශධි  ළමනා ා  
මහ්තම මහ්තමීන්ශග, සමිශධි සෙංටම ධන නිලධාරි මහ්තම 
මහ්තමීන්ශග  ැපවීම අපට ශ ොශහ්තම අමත    න්න 
පුළුටන් මක් නැහැ. අව ශාොශහෝ ශශ පාලන පක්ෂටල අය 
රීයනටා, ශම් අය   න්ශන් ශශ පාලනමය ක්රියාටලිය 
පමණයි රීයලා.  

නමු්ත මා ශප ශගලි ට එම  ා ණයට එ ඟ ශටන්ශන් 
නැහැ. ශම් නය්හණ ලාා ග්තශ්ත ශම් අයශග  ැපවීම නිසයි. 
ශශ පාලනය විත ක්   මින් සිටියා නම්  ශම් නය්හණ ලාා 
ගන්න පුළුටන් මක් ලැශාන්ශන් නැහැ. ශම් අධි ාරිය, 

ශවපාම තශම්න්ුමටක් ාටට ප්ත රීරීම නිසා විශ ේෂශයන්ම 
 ළමනා රුටන්ට සහ නිලධාරින්ට සතිශටලා තිශාන 
ටි්තතීයමය ප්ර ානයන් පිළිාඳට අපි ගරු සමතිුමමා සමඟ 
අටසාගා ගණනාට ී සා ්චනා ටට ගණනාටක් පැටැ්තවූටා. අපි 
ශම් ටනවිට එහි යම් යම් සාධීයය  - සාම ග  - ප්රතිලල 
ලාාශගන තිශානටා.  

ශම් අධි ාරිය, ශවපාම තශම්න්ුමටක් ාටට ප්ත වීම නිසා 

 ළමනා රුටන්ට සහ නිලධාරින්ට සතිශටලා තිශාන 
ටි්තතිමය ප්ර ානටලින් සියයට 55ක් පමණ ශම් ටනවිට  

1003 1004 

[ගරු ලසන්ත අලණුයටන්න මහතා] 
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විසඳලා තිශානටා. ඒ සම්ාන්ධශයන් ගරු අමාතයුමමාට සහ  
අමාතයාෙං ශ  නිලධාරින්ට සාුමති   න්න මා ශමය 

අටසාගාටක්    ගන්නටා. නමු්ත සියයට 45ක් පමණ ප්ර ාන තට 
විසඳන්න තිශානටා. අව ටනශ ොට සමහ  අය මිය ණුහි් ලා. 
නමු්ත ඒ අයට විරාම ටැුමපක්  ලැශාන්ශන් නැහැ. ශම්  
ඉතාම ශ ෝාීයය ත්ත්තටයක්. එම නිසා ශම්  ා ණයට 

ප්රමු්තාට ලාා දිය ුතුමයි. ඉදිරි මාස ීමපය ුමළී 
අනිටාම යශයන්ම ශම් ප්ර ානය සඳහා සාික සා  විසඳුම් ලාා දිය 
ුතුමට තිශානටා. ඒ ටාශගම ශම් ටයාපා ශ  සාම ග ්තටය 
ශටුවශටන්  ටුතුම   න,  ගම්ටල සමිශධි සමිතිටල ටැ  

  න නිලධාරින්ට  රීසි ක ටැුමපක් ශහෝ ීමනාටක් ශගටන්ශන් 
නැහැ.  නමු්ත එම නිලධාරින්ට සමිතිටල  වැටැන්ත  ාම ය 
භා යක් පැටරී තිශානටා. රැසාවීම්  ැඳටන්න ඕනෑ; ලාා 
ගන්නා මුව්  ඒ   ාශි   න්න ඕනෑ. සති ශව  ට ටතාටක් 
පට්තටන රැසාවීම් පිළිාඳට  සාමාජි යන්ට වැුවට්ත   න්න 

ඕනෑ.  ශම් අයට මුව්  ශගවීමක්   න්න ශනොශටයි අපි 
ාලාශපොශ ෝතුම ශටන්ශන්. නමු්ත ශම් ටයාපා ය ත ම්භ   පු 
වටශසේ ඉඳලාම ශම්ශක් නාය යන් - නියමුටන් - විධියට 
 ටුතුම   පු සමිශධිලාභී පවු්  ගම්ටල ඉන්නටා. ශම් අය 

සඳහා විශ ේෂ සගැයීශම් ක්රියාටලියක් - ටැ සටහනක් - 
අනිටාම ශයන්ම ස සා  ළ ුතුමට තිශානටා රීයා මා හිතනටා.  

ශම් ටයාපා ය ුමළින් තම ික  ට ශයන් ලාා ශවන 
විවිධා ා  ණයටලී ප්රමු්තාට ලාා ීශම් ටැ  පිළිශටළක් 

අනිටාම ශයන්ම ස සා  ළ ුතුමට තිශානටා.  ශම් ටයාපා ය 
 ක්තිම්ත රීරීම සඳහා  ප්රධාන ට ශයන්  ටුතුම   පු පිරිසක් 
තමයි ඒ නිලධාරින්. ඔවුන් ශම් ටයාපා ය ත ම්භ   පු වටශසේ 
ඉඳලා අව ටනුමරු  සෑම සති ශව  ට ටතාටක්ම පට්තටන මහා 
සෙංගම් රැසාවීම්ටලට, දිසාත්රික් සෙංගම්ටලට, නාති  සෙංගම්ටලට 

සහභාගී ශටනටා. ගශම් සාමාජි යන් ුමළ තිශාන ප්ර ාන අවාළ 
තැන්ටලට ඉදිරිප්ත රීරීශම් ටගීමම ශම් නිලධාරින්ට 
පැටශ නටා. ඒ අයශග අතින් ස් ලි වියවම්   ශගන තමයි 
ඔවුන් ඒ  ටුතුම   න්ශන්. ඒ අය නවනි   ම් රු 

රැරීයාටක්   නටා නම්, ඒ  රැසාවීම්ටලට සහභාගී ටන වටසට 
තවායමක් ලැශාන්ශන් නැහැ. එම නිසා ශම් සමිශධි සමිතිටල 
 ටුතුම   පු සහ වැනට  ටුතුම   මින් සිටින නිලධාරින් 
පිළිාඳට විශ ේෂ අටධානයක් ශයොමු   ලා, ඒ අයශග  ශසේටය 

අනිටාම යශයන්ම සගැයීමට  ලක්  ළ ුතුමට තිශානටා. අව 
ටනශ ොට ලක්ෂ 14ක් විත   විශ ේෂශයන්ම සමිශධිලාභී 
සාමාජි ්තටය ලාාශගන, ශම් ාැෙංකු ක්රියාටලිය ුමළට 
සම්ාන්ධ ශටලා සිටිනටා. සමිශධි සහනාධා ය ශනොලාන, 

එශහ්ත ඒ අවාළ ගශම් සමිශධි ාැෙංකුටල සාමාජි ්තටය 
ලාාශගන, සමිශධි ක්රියාටලියට සම්ාන්ධ ශටලා සිටින තට්ත 
ලක්ෂ 23  පවු්  ප්රමාණයක් අශ්ත  ශට් සිටිනටා. ලක්ෂ 37ක් 
අව ටනවිට සමිශධි ාැෙංකුටල සාමාජි යන් ාටට ප්තශටලා 
සිටිනටා. 

මා හිතන විධියට අව ටනශ ොට ලෙං ා ාැෙංකුශව්  මිලියන 
7ක්, 8ක් පමණ සාමාජි  සෙං්යාටක් සහ මහනන ාැෙංකුශව් 
මිලියන 5  විත   සාමාජි  සෙං්යාටක් තමයි සිටින්ශන්.  
නමු්ත ශම් ටනවිට ලක්ෂ 37 ට තසන්න සෙං්යාටක් සමිශධි 

ාැෙංකුටල සාමාජි ්තටය ලාාශගන, එම විවිධ ක්රියා ා  ම් 
සඳහා අව ඔවුන් සම්ාන්ධශටලා සිටිනටා. එම නිසා ශම් 
ටයාපා ය, ට ශවක්ම අඩු තවායම්ලාභීන්, නැති - ාැරි අයට 
පමණක්  තිශාන ටයාපා යක් ශනොශටයි. සමසාත සමානයම 

ටැළඳ ග්ත ටයාපා යක් ාටට ශම් ව   ීමපය ුමළී සමිශධි 
ටයාපා ය ප්ත රීරීමට හැරීයාට ලැබිලා තිශානටා. ඒ  ලව 
නය්හණයක් විධියටයි අපි විශ ේෂශයන් වරීන්ශන්.                                                                                                                                                                                     

අපි වන්නටා,  සමිශධි ටයාපා ය සුම තශයෝනනය    
තිශාන වැටැන්ත මුවල රුපිය්  මිලියන 54ක් පමණ ටන ාට. 

භාණ් ාගා  බි් ප්තටල සහ සාගාට  තැන්පුමටල ශම් මුව්  
තශයෝනනය රීරීමට ට ා  ටැඩි ටැඩිශයන් ණය ලාා ීම 
පිළිාඳට අනිටාම ශයන්ම අටධානය ශයොමු  ළ ුතුමට 
තිශානටා. ණය ලාාීශම් ක්රියාටලිය පිළිාඳට සහ තපසු අය 

   ගැීයම පිළිාඳට ප්රාශයෝණු ට යම් යම් ගැටලු ාරී 
ත්ත්තටයන් තිශාන්නට පුළුටන්. භාණ් ාගා  බි් ප්ත, 

සුරැකුම්ප්ත සහ සාගාට  තැන්පුමටල සමිශධිලාභීන් ඉතිරි 
  න මුව්  තශයෝනනය   ලා ඒශක් ශපොලිශයන් ශම් 

ටයාපා ය ශගන යාශම්  ටුත්තතට ට ා ශම් සම්ාන්ධශයන් 
තිශාන ීයති රීති ලිහි්    ලා ණය ලාා ීශම් ක්රියාටලිය තට 
තට්ත  ක්තිම්ත රීරීම  ළ ුතුමට තිශානටා. ඒ සඳහා ාැෙංකු 
නවී  ණය රීරීශම්  ාම ය භා ය ගරු සමතිුමමා ශම් ටන විට 
සැලසුම්   ලා තිශානටා; ත ම්භ   න්නට  ටුතුම   ලා 

තිශානටා. ශම් ාැෙංකු සඳහා නවීන තාක්ෂණය අට යයි. අව එම 
 ලාප  ාම යාලටල නිලධාරින් ඉතාම්තම අඩු පහසු ම් 
යටශ්තයි එම ශසේටය ඉුම   ුව ලාන්ශන්. එම  ලාප 
 ාම යාලටල පණහ ට හැට ට රැසාවීමක් තියන්නට, 

සා ්චනාටක් තියන්නට පුළුටන් සාගානයක් නැහැ. සමහ  
 ලාප  ාම යාලටල අට ය ටැසිරීළි  ැසිරීළි පහසු ම්ට්ත 
නැහැ.  ශම් ටන විට එම  ලාප  ාම යාලටල ශභ ති  සම්ප්ත 
සෙංටම ධනය රීරීම සඳහා අට ය මූලි   ටුතුම ත ම්භ    

තිබීම පිළිාඳට අපි සුමුම ශටනටා.  

ශම් ත ා යට ශභ ති  සම්ප්ත ලාාීම සම්ාන්ධට 
 ටුතුම   නටා ටාශගම ශම් ාැෙංකුට ශමතැනින් ඉදිරියට 
ශගන යන්නට  නම් නවීන තාක්ෂණය ලාා ගැීයම ගැන්ත 
සැලරීලිම්ත විය ුතුම ශටනටා. අව අශනක් ාැෙංකු සිය් ලක්ම 
සාම ග  ශටලා තිශාන්ශන් නවීන තාක්ෂණය ාැෙංකු පශධතිය 
ුමළට ශගන ඒම නිසායි. සමිශධි ාැෙංකු සහ සමිශධි ටයාපා ය 
ුමළට නවීන තාක්ෂණය ශගන ඒශම්  ාශලෝියත අට යතාට 
රීසි ක ප ක්කුටරීන් ශතො ට ත ම්භ රීරීම ගැන 
අනිටාම යශයන්ම අටධානය ශයොමු  ළ ුතුමට තිශානටා. 

අපි වන්නටා, ප්රාශයෝණු ට ඒ නිලධාරින්ට, 
 ළමනා රුටන්ට වි ාල ලිපි ශගොුව ප්රමාණයක් සමඟ  ටුතුම 
  න්නට සි ක ශටන ාට. එම  ාම යාලටලට ණුයාම ලිපි ශගොුව 
ටි ට්ත  තියාගන්නට ප්රමාණට්ත ඉ ක් නැති ත්ත්තටය ට ප්ත 
ශටලා තිශාන ාට ශපශනනටා. ඒ ත ම් ලිපි ශගොුව ප්රමාණයක් 
තිශානටා. නවීන තාක්ෂණය ුමළ එටැනි ලිපි ශගොුවටල 
අට යතාටක් නැහැ. ාැෙංකු පශධතිය ුමළ අව එටැනි ලිපි ශගොුව 
නැහැ. ාැෙංකු පශධතිය දිුතම් රීරීම සඳහා භාවිත   න නවීන 
තාක්ෂණය සමිශධි ටයාපා ය දිුතම් රීරීම සඳහා භාවිත රීරීම 
පිළිාඳට ඉතාම්ත ඉක්මනින් අටධානය ශයොමු  ළ ුතුමට 
තිශානටා.  

සමිශධි ටයාපා ය හ හා සාමාජි යන්ට ලාා ශවන 
ට ප්රසාව ගැන්ත අපි සඳහන්   න්නට ඕනෑ.   සාමාජි යන්ට 
එම ට ප්රසාව ලාා ීශම් ී  ාලය ගතවීමරීන් ශතො ට එම 
 ටුතුම ඉුම    ීම අනිටාම යශයන් අට ය ශටනටා. 
විශ ේෂශයන්ම ම ණය ී සහ ුපත ී ලාා ශවන 
සහනාධා ය ඉක්මනින් ලාා දිය ුතුමයි.  ගරු අමාතයුමමා්ත 
සඳහන්  ළ පරිදි එම  ටුතුම  සියයට  0ක් පමණ සි ක 
ශටනටා, නමු්ත සියයට 40ක් පමණ තටම්ත සිශධ ශටන්ශන් 
නැහැ. යම් ශ ශනක් මිය ණුහින් මාස හය හතක් ගතටනුමරු්ත 
එම ට ප්රසාව ලැශාන්ශන් නැති අටසාගා තිශානටා. ඒ 
ත්ත්තටය නිටැ දි     ගන්න ඕනෑ. අපිට පුළුටන් මක් නැහැ,  
ශම් ත්ත්තටය සියයට 100ක්ම නිටැ දි   න්නට. ගරු 
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පාම ලිශම්න්ුමට 

සමතිුමමා්ත ඒ ගැන රීව්ටා. ප්රාශශශීය ට ශයන් අපි ඒ අයට 
රීයලා තිශාන්ශන්, යම් ශ ශනක් අපහසුතාට ට ප්ත 
වුශණෝත, ම ණයක් සිශධ වුශණෝත,  අඩුම ත මින් දින හතක් 
ගතවීමටට්ත ශප  එම මුවල ඒ නිටසටම ණුහි් ලා ලාා ශවන්න 
රීයන එ යි. අපි ාලාශපොශ ෝතුම ටන්ශන් ඒ යි. ශම්  
සියයට 100ක්ම ක්රියා්තම  ශටන්ශන් නැහැ. ශමහි 
පරිපාලනමය ට ශයුව්ත  ප්ර ාන්ත තිශානටා. සමහ  විට 
ාැෙංකුශව් ස් ලි නැති ශටන්න පුළුටන්, විවිධ ප්ර ාන තිශාන්න 
පුළුටන්. ඒ නිසා ශම් ලාාශවන ට ප්රසාව රීසි ක  ාල පමාටරීන් 
ශතො ට ලාාීම පිළිාඳට්ත විශ ේෂශයන්ම අටධානය ශයොමු 
 ළ ුතුමට තිශානටා. ශම් ටයාපා යට අපි්ත තවශ යි. අපි ශම් 
ටයාපා යට වි ාල ට ශයන් සලුම්   නටා.  
 

ගු නිපයෝජ්ය කාරක සභාපි ුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගරු නිශයෝනය සමතිුමමනි, ඔාුමමාශග  ාලය අටසානයි.  
 

ගු ලසන්ත අලියයවන්න මතතා 
(ேொண்புேிகு லசந்த அலகியென்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීුමමනි. 

ඒ ට ශහේුමට ශමයයි. ප්රධානතම ප්ර ානය ට විසඳුම් ලාාීම 
සඳහා තිශාන ටයාපා යක් ශලසයි අප ශම් ටයාපා ය වරීන්ශන්. 

එම නිසා ගරු සමතිුමමාට ශම් පිළිාඳට අප අමුුමශටන් සඳහන් 
 ළ ුතුම ශවයක් නැහැ. ශමො ව, එුමමාට ශම් ටයාපා ය ුමළ ශහොඳ 
අ්තවැීමම් තිශානටා. එුමමාට ඒ  ටුතුම සාම ග     ගැීයමට 

අට ය සියලු සහශයෝගය අප ලාාශවන ාට ප්ර ා    මින්, මශග 
 ගාට අටසන්   නටා. සාුමතියි.  

 
ගු නිපයෝජ්ය කාරක සභාපි ුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

මීළඟට, ගරු ඩී.ටී. බ්ලිව්. විමලවී  දිසානාය  මන්ත්රීුමමා. 
ඔාුමමාට විනාඩි 15   ාලයක් තිශානටා.  

 
[අ.භා. 1.24] 

 
ගු ඩී. ටී. ඩබ්ලි . විමලවීර දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு டீ.ொ.ீடபிள்யு. ெிேலவீர திசொநொயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, 1994ී ාන්ද්රි ා 

ාණ් ා නාය  කුමා ුමෙංග මැතිනියශග තණ්ඩු සමශ  අශ්ත 
පළමුටැනි සමිශධි සමතිුමමා, ඒ ටාශගම ශම් ටයාපා ය 
ශගො නඟන්න  ටුතුම  ළ නනප්රියම සමතිට යා අශ්ත ගරු 

එසා.බී. දිසානාය  සමතිුමමායි. ශම් හවු්  තණ්ඩුට යට ශ්ත්ත එම 
විෂයය එුමමාටම ලැබීම පිළිාඳට අප සුා ප්රාම ගනා   නටා. 
ස්තතටම ඕනෑම ශවය  ටයා  ණයක් තිශයන්න ඕනෑ; 

විධිම්තභාටයක් තිශයන්න ඕනෑ. ශ්රී ලෙං ාශව් අසාසක් මු් ලක් නෑ  
විහි කම්, ශගො නැඟුම්, නනතාටශග හිවය සාපන්වනය්ත එක්  
සමීප වුම් වැටැන්තම ටයාපා ය සමිශධි ටයාපා යයි. පා  හවන 

තැන, ශාෝක්කුට හවන තැන, ළිඳ හවන නැත, මළ ශගයක් වුම් 
තැන, විටාහයක් ශටන තැන, වරුශටක් ටැඩිවියට ප්ත වුම් තැන 
සමිශධිය හිටියා.  ගරු සමතිුමමනි, ශම් ටයාපා ය අශ්ත 
තණ්ඩුටක් යටශ්ත හැදූ නිසා්ත, එය ශගො ගන්න වැටැන්තම  ාම ය 

භා ය ඉෂාට  ළ අමාතයට යා ඔාුමමා නිසා්ත ඔාුමමා ශමම 
විෂයශ  ඉන්නටාට අශ්ත විරුශධ්තටයක් නැහැ. අප එයට 
 ැමැතියි. අප ඔාුමමාට සුා පතනටා.  

හැාැයි ගරු සමතිුමමනි, 2017 අය ටැය ශ් ්නය දිහා 
ාැලුටාම මට ශපශනන ශශ නම් ශම් යි. පසුණුය  ාලශ  ශම් 
 ශට් එතශනෝ්  තනයනයට  කන් ා ක සහන එක්  ග්තතාම, බියම  
නිෂාපාවනය සඳහා ලාා කන් ා ක සහන එක්  ග්තතාම, ශම්  ශට් 
 ක්තප්ත ම නැති   න්න වැටැන්ත  ාම ය භා යක්  ළ හැරී 
ඔාුමමාශග අමාතයාෙං යට එම ා ක සහන හා සමාන ටටිනා ම් 
සති මුවලක් ශටන්  ළාව? ශම්  එක්ස්ත නාති  පක්ෂය 
ුපතින්ම ශගන එන ශවයක්. එුමමන්ලාශග පක්ෂයට තශව්ණි  
නාන ලක්ෂණය තමයි, සමිශධියට විරුශධ වීම. ශම් ටයාපා ය 
හවපු ඔාුමමාම අව ශම් විෂයය භා ට ඉන්න එ  ගැන මම සුමුම 
ශටනටා. මීට්ත ටැඩිය ශවයක් ඔාුමමාට   න්න පුළුටන් රීයා මා 
වන්නටා. ඔාුමමා වක්ෂ සමතිට ශයක්. අශ්ත බිම්   ්තනාය  
මන්ත්රීුමමා යම්  ා ණයක් රීව්ටා. මම ඒ  අහශගන හිටියා. 
මම්ත ඒ  වන්නටා ශන්. ඒ ගැන මම ශමොකු්ත රීයන්ශන් නැහැ. 
පැ්තත මාරු වුණ්ත, ඉන්න තැන සශශවට ටැ    න්න ඔාුමමා 
වන්නටා, ගරු සමතිුමමනි. ඒ  හරි. නමු්ත, ප්ර ානය තිශාන්ශන්, 

ඔාුමමාට ශම් විෂයය යටශ්ත ටැ    න්න ප්රමාණට්ත මුවලක් 
ශවයිව රීයන එ යි.  

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, අශ්ත ගරු ලසන්ත 
අලණුයටන්න නිශයෝනය සමතිුමමා රීව්ටා ටාශග, ශමහි තිශාන 
තශව්ණි   කම ටල ම ශම් යි. එක්ස්ත නාති  පක්ෂය හිතනටා,  
සමිශධිය රීයන්ශන් ශ්රී ලෙං ා නිවහසා පක්ෂශ  ශශ පාලන 
ටයාපා යක්ය රීයා. අශ්ත ගරු  වීන්දි න් ශ ෝඩීසාට න් සශහෝව  
මන්ත්රීුමමා්ත ශම් ගරු සභාශව් වැන් ඉන්නටා. "රැරීයා දියව්" 
රීයමින්, ශවමළ, මුසාලිම් ුපාධිධාරි ළමයි වහසා ගණනක් අව 
ම  ලපුට දිසාත්රික් ශ , ත්රිකුණාමලශ , අම්පා   ා තිවු 
ප්රශශ ශ  පා ට්  අසල  ඉන්නටා. ඒ  ාලශ  ශම් සමිශධිය 
ටයාපා ය යටශ්ත අප වහසා ගණන ට එ ට  රැරීයා  කන්නා. ඒ 
ශටලාශව් අප අයශග ටි්තතීමය පැ්තත ාැලුශට්ත නැහැ; සමහ  
විට ඉහළම අධයාපන සු කසු ම් ාැලුශට්ත නැහැ. ගමට තව ය 
  න, ගශම් යමක් ශගො නඟන, නිම මාණශීලී්තටයක් තිබුම් 
පිරිසක් තමයි එවා ඒ තැන්ටලට තශව්. එවා ශම්  ශට්  ක්තප්ත ම 
නැති   න්න ක්රියා්තම  වුම් හා්  ශපොත, නන සවිය ටැනි විවිධ 
ටයාපිතිටලට ට ා ඉහළ සම්මාවමක් සමිශධිය ලාා කන්නා. 
නමු්ත, එය සියයට සියයක් සාම ග  වුශණ් නැහැ.  ශට් හැම 
තැනම දූෂණය තිශානටා ටාශග, සමිශධිශ ්ත දූෂණය තිශානටා. 
 ශට් හැම තැනම ශහො  ම තිශානටා ටාශග, සමිශධිශ ්ත 
ශහො  ම තිශානටා.    ශට් හැම තැනම අ ාම යක්ෂමතාට 
තිශානටා ටාශග, සමිශධිශ ්ත එය තිශානටා. ඒටා නැති   න්න 
පුළුටන් ටන්ශන් ීයති - රීතිටලින්ම ශනොශටයි, අශ්ත ගරු 
සමතිුමමනි. ශම් ටයාපා යට ශවන මුව්  ප්රමාණය ටැඩි   ගන්න 
ඕනෑ. මම එ  ුවාහ ණයක් රීයන්නම්. ශම් ාැෙංකුටල රුපිය්  
ශ ෝටි 8,500  පමණ ඉතිරි රීරීමක් තිශානටා. එය ශම්  ශට් 
වැටැන්ත ාැෙංකු ටයාපිතියක්. ඒටා අහිෙංස  මිනිසුන්ශග ඉතිරි 
රීරීම්.  

ඒටා නැටත නැටත ගශම් තශයෝනනය රීරීම සම්ාන්ධශයන් 
මම ඔාුමමාට එක් ශයෝනනාටක්   න්න  ැමැතියි, ගරු 
අමාතයුමමනි. අපි අශ්ත ගශම් තිශාන සම්ප්ත හරියා ා ට 
 ළමනා  ණය   න්ශන් නැහැ. අපි එයට ුවාහ ණයක් ගනිමු. 
මාඔය, පදියතලාශව් ශවහි රීශලෝ එ ක් රුපිය්  20 ටන ශ ොට 
ශමතැනින් එහා පැ්තශ්ත තලටුමශගො  ශටළඳ ශපොශළේ ශවහි 
ශගඩියක් රුපිය්  20යි. ශම්, ශටළඳ ශපොළ අත  තිශාන 
ප ත යයි. ගරු අමාතයුමමනි, ඔාුමමන්ලාට පුළුටන් නම් 
බින්තැන්න ප්තුමට, බිබිල තදි ගම්ටල තිශාන ශවහි ශගඩිය 
පාවි්චිය   ලා  ක්තප්ත ම නැති රීරීශම්  ම මාන්තයක් සමිශධිය 
මන්න් හවන්න. නැ ශඟනහි  පළාශ්ත ගට සම්පත ශගන ාැලුට්ත, 
ත්ත්තටය එයමයි. එම පළාශ්ත අතිවි ාල ගට සම්පතක් 
තිශානටා. නමු්ත රීරි හ ක් ලක්ෂ පහරීන් විත  එ  රීරි  ඳුළක් 
ශවොටන්ශන් නැහැ.  
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අපි පිට  ටින් රීරි පිටි ශගශනනටා. නමු්ත අපි ලෙං ා  

ගටයාශගන් ප්රශයෝනනයක් ගන්ශන් නැහැ. ඔාුමමාට පුළුටන් නම් 
ඒ සම්ාන්ධශයන් යමක්   න්න, ගරු අමාතයුමමා. 
ඔාුමමන්ලාශග හවු්  තණ්ඩුශටන් ඒ සඳහා ඔාුමමාට මුව්  ශශවි 
රීයා මම හිතන්ශන් නැහැ. නමු්ත පුළුටන් නම් එය   න්න, ගරු 

අමාතයුමමනි. ඔාුමමා යමක්   න්න වක්ෂයි; නිම මාණශීලියි. 
අටවානම් භා ගන්න්ත ඔාුමමා වක්ෂයි ශන්. මා එය වන්නටා ශන්, 

පුශගලි ටම. ගරු අමාතයුමමනි, ලෙං ාශව්  ක්තප්ත ම නැති 

රීරීශම් ඉතාම පහසු මාම ගය රීරි ටයාපිති ක්රියා්තම  රීරීමයි. ඒ 
නිසා ඔාුමමන්ලාට පුළුටන් නම් නැ ශඟනහි  පළාශ්ත රීරි 
 ම මාන්ත ාලාටක් හවන්න. පිට  ටින් ශගශනන සන් ම  

නැතිටාට, ශහෝම ලික්සා නැතිටාට සමිශධි ටයාපා ය මන්න් රීරි 
පැ ට් එ ක් හවා ශවන්න ඔාුමමාට පුළුටන් නම්,  ක්තප්ත ම නැති 
  න්න රැරීයා වහසා ගණනක් ශවන්න පුළුටන්. අපි අශ්ත මහ 

ශපොශළොශටන් හරියා  ට ප්රශයෝනන ගන්ශන් නැහැ. මා ඊශ  
 තාශව්ී්ත රීව්ටා, සුශශවෝ -තශයෝන ශයෝ- එන  ්  ාලාශගන 
ඉඳලාම හරි යන්ශන් නැහැ රීයා. වැන් තමුන්නාන්ශසේලා  ශට් 
ශලෝශක් පු ා යනටා ශන්. සන්ශනලා මම  ්  හමු ශටනටා; 

ශතශම සාශම් හමු ශටනටා; ාැ ක් ඔාාමා පසාශසේ ටන්වනාශව් ණුයා; 
ශමෝදි මහ්තතයා පසාශසේ ණුයා. අන්තිමට ජින්පිෙංග නැ්තනම් ''පිෙං 
පිෙං''තමයි තණ්ඩුටට ගහන්න ටන්ශන්. සුශවා පසාශසන්ම ණුහි් ලා, 

සුශවන්ශග අත අ් ලාශගන ශම්    න්න ාැහැ.  

අපි අශ්ත  ක්තිය ගැන වි ාටාස   න්න ඕනෑ. ඒ  ක්තිය 
සමිශධිය මන්න් ඔාුමමා ශගො  නැඟුටා, ගරු අමාතයුමමනි. මා 
ඔාුමමා ටම ණනා   නටා ශනොශටයි. මට විශව්ාන්ත තිශාන්න 
පුළුටන්. නමුන් ගශම්  ක්තිය ශගො  නඟන වැටැන්ත  ටුත්තතක් 

සමිශධි ටයාපා ශයන් ශ රුණා. එය, ශශශීය  ණයක්. එය 
විශශශීය අශවැීමමක් විධියට ග්තතා රීයා මම වි ාටාස   න්ශන් 
නැහැ.  

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, මම දිණුන් දිගට  තා 
  න්න ාලාශපොශ ෝතුම ටන්ශන් නැහැ. ශම් ශමොනටා  ළ්ත, 

ශමොන පක්ෂශ  සිටිය්ත අප හැශමෝම සිතන්න ඕනෑ ශවයක් 
තිශානටා, ගරු අමාතයුමමා. වැටැන්ත දූෂණයක්, ශහො  මක් ශම් 
 ට පු ා ගලාශගන යනටා. ම්ත පැන් පරිශභෝනනය සියයට 28රීන් 

ටැඩියි. අප ඒ ගැන රීයලා එක්ස්ත නාති  පක්ෂශ  තණ්ඩුටට 
ගහලා ටැ ක් ටන්ශන් නැහැ. ශම්  ශට් වරුටන්, ශම්  ශට් මිනිසුන් 
ම්ත පැන් ශාොන ප්රමාණය ටැඩි  ළා. තණ්ඩුට්ත අපි්ත -

තමුන්නාන්ශසේලා අපි්ත රීයන ශව ශගෝ ලන්ම-  ් පනා  ළා 
ම්ත පැන් මිල ටැඩි  ළාම ම්ත පැන් පානය අඩු ටනටා රීයලා. 
ගරු අමාතයුමමනි, ශම්  ශට්  ක්තප්ත ම ටැඩි ටන්න ප්රධාන 

ශහේුමට්ත ඒ  ශන්.  

මම ශම් ළඟී ණුයා අශ්ත ගශම් මළ ශගව  ට. මම ඒ ගශම් 
නම රීයන්ශන් නැහැ වැන්. ඒ මළ ශගව  බීලා හිටිශ  නැ්තශ්ත 
මැරි්චා ශ ෝ ලා විත යි. හැාැයි ඒ ා්ත මැරිලා සිටිශ  බීලා 
ණුහින් accident එ ක් ශටලායි. එශහම නම් ශ ොශහොමව 

 ක්තප්ත ම නැති   න්ශන්? ප්රඥපාට, ඥපානනය, ීවවිත අටශාෝධය 
ලාා ශවන්න "A" නටය ට ාැහැ; "A" ුමන ට ාැහැ. ගරු 
සභානාය ුමමා, අපි ශම්  ශට් තරුණයන් වසලක්ෂයක් ත්රී වීලම  

එ ක් සුමශළේ ශ ොුම   ලා තිශානටා. "A" නටය ග්තතාම අශ්ත 
අධයාපන සමතිටරු -හිටපු අධයාපන සමතිටරුයි වැන් සිටින අයයි
- ප්තතශම  ශලොකුටට වමනටා, "ඔන්න අශ්ත අධයාපනශ  දිුතම්ට" 

රීයා. හැාැයි "A" නටය ග්ත සමහ  අය දූකරතශයෝ. සමහරු 
පික්ශපො ට් ා යන් ටනටා. ත්රී වීලම  driversලා වසලක්ෂයක් හවපු 
ශම් තම ික ය ගැන අපි  වුව සුමුම ටන්ශන්?  ාටව සුමුම ටන්න 
පුළුටන්? ඉලක් යක් නැහැ, වැක්මක් නැහැ, ීවවිත අටශාෝධයක් 

නැහැ. නිම් ට නිම්  ශටන්න ශවන්ශන් නැති ශම් අධයාපනය, 

සුනි් ට සුනි්  ශටන්න ශවන්ශන් නැති ශම් අධයාපනය, පිුතමිට 

පිුතමි ශටන්න ශවන්ශන් නැති ශම් අධයාපනය, වරුටන් ශ ොුම 
  පු, හි    පු, ීවවිත කුසලතා ම න ශම් අධයාපන ක්රමය 
ටළලන ශතක් ශම්  ට ශගො  ගන්න ාැහැ, ගරු අමාතයුමමනි. 
මත  තියාගන්න එය. පන්ස්  හවලා, අූ අටරියන් බු ක පිළිම 

හවලා, හන්දියක් ගාශන් පිළිම හවලා ශම්   ට හවන්න පුළුටන් මක් 
නැහැ. ශම්  ා ණය රීයන එ  මට අටාසි වුණ්ත මා ශමය 
රීයන්න ඕනෑ. අව බුශධාගම ශ ොන්ක්රීට්   ලායි තිශාන්ශන්. ශම් 

ශ ොන්ක්රීට්ටලින් මිනිසා අධයා්තමය හවන්න පුළුටන් මක් නැහැ.    

අපි ශා ශධශයෝ හවනටා ශටුවටට බුශධාගම් ා ශයෝ හවනටා. 
පළමු වා අම්පාශම   ්චශ්චරිය ඉසාස හ තිබුම් මුසාලිම් මිනිහාශග 
 ශඩ්ට ණුනි තිබ්ාා.  හට්තශ්ත  ශඩ්ට ණුනි තියනටා. සාගාන 
72  මුසාලිම් නනතාටට පහ  ී තිශානටා. අපි ඒශ න් සුමුම 

ටන්ශන් නැහැ. හැාැයි, ඊශ  ශපශම වා මා්ත එක්  හිටපු එක්ස්ත 
නාති  පක්ෂ මන්ත්රීට ශයක් රීව්ටා, "මහින්ව  ානපක්ෂ, ශම්ටා 
  න්ශන්." රීයලා. සහගහන  ගා. ශම්  ාමසාන්  ාලශ  ඒ සුළු 

නන ටම ගයට නිවහශසේ ඔවුන්ශග තගම අවහා ශගන ඉන්න  ටුතුම 
සලසාටා ශවන්න. තණ්ඩුට තිශාන්ශන් ඔශබ් අශ්ත. අශ්ත අශ්ත 
තණ්ඩුට තිශයන ම් අපට පහ   කන්නා. "අපි මුසාලිම් විශ ෝධී, අපි 

ශවමළ විශ ෝධී." රීව්ටා. "සියලු ස්තටශයෝ නි කක් ශට්තටා! 
නිශ ෝණු ශට්තටා! සුටප්ත ශට්තටා! " රීයන , බුශධාගම අවහන 
රීසිම මිනිශහකුට අනයාගමි යකුට හිරිහැ යක්   න්න 

පුළුටන් මක් නැහැ. වැන් ශම් ශටනශ ොට ඔවුන්ශග ශශශපොළටල 
හානිය රුපිය්  බිලියනයක්  -රුපිය්  ශ ෝටි 100ක්- විත  
ශටනටා. එතශ ොට තමුන්නාන්ශසේලාට ාට ත   නන්වය  කන්න, ශම් 
 ශට් සුළු නන ටම ගය ත ක්ෂා   න්න ාැරිට, ගලශගො අ්තශ්ත 

ඥපානසා  හාමු කරුටන්ට අත දික්   නටා. පැ දිලා ශගව  ණුය 
මහින්ව  ානපක්ෂට අත දික්   ලා අත පිහවා ලැහැසාති ශටන්න  
එපා. ඒ නිසා හැම මිනිශහකුටම තිශාන අයිතිය ත ක්ෂා   න්න. 

ශම්  ට ණුනි ගන්නටාට අපි සුමුම ටන්ශන් නැහැ. නැටත්ත 
ුතශධයක් එනටාට අපි සුමුම ටන්ශන් නැහැ. ශමො ව, ශලෝ ශ  
ශ ොශහේට්ත ශහොඳ ුතශධයක් නැහැ, න   සාමයක් නැහැ. ශ්  

හලන, මළමිීය  ඳු ශගො  ගැශහන,  ඳුළු ගෙංගා ගලන සාපල්ත 
ශශ යක් තශය්ත හවන්න අපි  ාටට්ත ඕනෑ මක් නැහැ. ඒ නිසා 
සමිශධිය, සමෟශධියක් විය හැක්ශක් ප්රඥපා සම්පන්න 

සමිශධිලාභියකු්ත හැ කශටෝත පමණයි.  

ගරු සමතිුමමනි, පුළුටන් නම් ගීතය   ස විඳිය හැරී, 

ීවවිතාටශාෝධයක් දිය හැරී, තගම යුව, වහම යුව කුමක්වැයි රීයා 
ශවන්න පුළුටන් ප්රඥපා සම්පන්න පිරිසක් ගමට යටන්න. පඩියට 
ටැ    න්න ශනොශටයි. එටැනි මිනිසා සමානයක් හවන්න. එටැනි 

මුවෂය සමානයක් හවන්ශන් නැතිට පා  හවලා,  ාපට් වමලා, 
ගුටන් ශතොුමශපොළ හවලා, ට ාය හවලා, ශගො නැන්ලි හවලා 
මුවසාස සමානයක් හවන්න පුළුටන් මක් නැහැ. සශමරි ාටට 

ශටලා තිශාන්ශන් ශමො ක්ව රීයලා ශපශනනටා ශන්. බ්රිතානයයට 
ශටලා තිශාන්ශන් ශමො ක්ව රීයලා ශපශනනටා ශන්. 
බි් ඩින්ටලින්, ශ ොන්ක්රිට්ටලින් මිනිසා සිතක් හවන්න 
පුළුටන් මක් නැහැ. ඒ නිසා අශ්ත  ශට්  තිශාන ප්රධානම 

 ා ණය මුවසාස ම නාය යාශම්  ා ණයයි.  ාසි  න්වක් යට 
ඉරී බිඳින ඒ මුවසාස ම ශගො නඟන්න තමුන්නාන්ශසේලා සමිශධි 
ටයාපා ය්ත පාවි්චිය   න්නය රීයා ඉ් ලා සිටිමින්, 

තමුන්නාන්ශසේලා හැම ශවනාටම සාුමතිටන්ත ශටමින් මා 
නටතිනටා.  

 
ගු නිපයෝජ්ය කාරක සභාපි ුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ශාොශහොම සාුමතියි.  
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පාම ලිශම්න්ුමට 

[අ.භා. 1.3 ] 

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, මට  ාල ශව්ලාට ලාා 

ීම පිළිාඳට සාුමතියි.  දිවි නැගුම පනත, පසුට අපි ශටනසා  ළ 
සමිශධි පනත අුවට, ඒ පනත යටශ්ත ක්රියා්තම  ටන 
තයතනටලට ීයතයුවූලලට  ටුතුම රීරීමට අට ය ීයති - රීති 

සමුවායක් තමයි අපි නිශයෝග හැටියට ගැසට්    තිශාන්ශන්.  

ගරු බිම්   ්තනාය  මන්ත්රීුමමනි, ශම් අටසාගාශව් ඔාුමමා 

පැමිණීම ගැන ශාොශහොම සාුමතියි. ඔාුමමාට මම රීයන්න 
 ැමැතියි, ශම් ප්රනා මූල සෙංවිධානටල අව්ත සියයට 99ක්ම ඉන්ශන් 

සමිශධි සහනාධා ලාභීන් ාට. හැාැයි, අපි සමිශධිය ලාමින් 
ඉඳලා, ශනොශයකු්ත තවායම් මාම ග ටැඩි වීම නිසා ඒශ න් අයින් 

වුම් අයට ශම් කු ා  ණ් ායම් ුමළට සුමළ්ත ශටන්න ඉ  ී 
තිශානටා. ඒ ටාශගම ගරු මන්ත්රීුමමනි, ඒ කු ා  ණ් ායම් හා 

ප්රනා මූල සෙංවිධාන ුමළට අශ්ත සමිශධි තධා  යටශ්ත ණය මුව්  

අ  ශගන, වැන් අශ්ත සමහ  ාැෙංකු රුපිය්  ලක්ෂ 10 වක්ටා ණය 
ශවනටා. ශම් ටසශම  අපි ඒ ශවන ණය ප්රමාණය ශවගුණයක් 

  න්න තමයි සැලසුම්   න්ශන්. ස්තතටම ශම් ටයාපා ය ුමළ 
ඉන්නටා, ශපොඩි ටාහනයක් තිශාන එශහම නැ්තනම් ශපොඩි 

  යක් තිශාන, එශහම නැ්තනම් ශපොඩි නිෂාපාවනයක්   ලා 
ශටශළඳ ශපොළට වමන, එශහම නැ්තනම් ශහොඳ සාම ග  රීරි හ ක් 

ශහෝ එළුටන් සති   න ටයාපිතියක්   න අය.  

ඒ ටාශග අයට්ත අපි දිවි නැගුම ප්රනා මූල සෙංවිධානයට, කු ා 
 ණ් ායම්ටලට සුමළු ශටලා ටැ    න්න ඉ  ීලා තිශානටා. 

ස්තතටම සමිශධි සහනාධා ය ශනොශවන, එශහ්ත අඩු 
තවායම්ලාභී, තම ික  ට ශයන් ඉක්මනින් ශගො  එන්න ු්තසාහ 

  න අයට -පවු් ටලට- අට ය ක්ුදද්ර මූලය ප්රාගධනය ලාා ීශම් 

අ මුණින් තමයි අපි එශසේ ඉ     විටිත   ලා තිශාන්ශන්. 
ශමොන අ මුණින් හැ කට්ත ගරු මන්ත්රීුමමනි, ස්තතටම පසුණුය 

 ාලශ  ශම් ටයාපා ය   ා ශගන ටැුමණා.  

ඔාුමමාට රීයන්න, 1995 ටසශම ී අපි සමිශධි ටයාපා ය 

පටන් ගන්නශ ොට සම්ප්රවායි ට ටැඩි ශපොලියට ණය ශවන 
මුවලාලිලා එක් ශ ශනක් ශවශවශනක් හිටියාට, ගම්ටල ණුනි ශපොලී 

මාෆියාටක් තිබුශණ් නැහැ. හැාැයි අව අවුරු ක 10 ට පසාශසේ, 

එශහම නැ්තනම් සමිශධි ටයාපා ය පටන් අ ශගන අවුරු ක 20 ට 
පසාශසේ ගමට ණුහි් ලා ාැලුශටෝත ඔාුමමාට ශහොඳටම ශ්තශ යි, 

ඉතාම ඉහළ ශපොලිය ට ණය ශවන ටයාපා  ගම්ටල තිශාන ාට. 
වැනට ලෙං ාශව්  ශපොලී ටයාපා  45ක් තිශානටා, අපි එ ුම  ළ 

ශතො ුමරු අුවට; නමු්ත ණුනි ශපොලී ටයාපා  100ක් විත  
තිශානටා රීයලා හිතනටා. සමිශධි ටයාපා ය ුමළ ාැෙංකු 1,074ක් 

තිශානටා. මහා සෙංගම් 332ක් තිශානටා; ඒටා අශ්ත  ාලශ  හවපු 

ඒටා. රුපිය්  බිලියන 200 ට රීට්ුම මුවලක් තිශානටා. හැාැයි ඒ 
මුවල ඒ මිනිසාසු අතට  කන්නා නම්, ක්ුදද්ර මූලය ප්රාගධනය හැටියට 

මිනිසුන්ට ටැඩිපු  ශවන ක්රමශව්වයක් හැ කටා නම්, ඒ මිනිහා 
 ටවාට්ත ණුනි ශපොලී ා යා ළඟට යන්ශන් නැහැ. හැාැයි ශම් 

ාැෙංකුටට ාැරි වුණා, අ  පුෙංිය මුවලක් ඕනෑ මුවසාසයාට -

සප ා ශයෝ නැති, ශශපළටලින්,  ්තත න් ාඩුටලින් සප 
තියන්න ාැරි මිනිහාට- ණය ශවන්න ක්රමශව්වයක් හවා ගන්න. 

හැාැයි, ශම් ාැෙංකුශව් ස් ලි සති වුණා. ඔාුමමාට රීයන්න, ශම් 
ාැෙංකුශව් මුව්  රුපිය්  බිලියන 150ක් විත  ඔය ශනොශයකු්ත 

 නශ  ාැෙංකුටලයි තිබුශණ්. සියයට හයහමා යි, හතයි අපට 
ශගව්ශව්.  

මම ප්රසිශධ ප්තත ය  වැන්වීමක් පළ  ළා, අපට Fund 

Manager ශ ශනක් ඕනෑ රීයලා. ඒ  මුව්  අමාතයාෙං ශයන් 
තහනම්  ළා. පසාශසේ තපසු  රුම් රීයලා,  ැබිනට් 
මණ් ලශ ී්ත ඒ ගැන  ගා   ලා, විශ ේෂ අටස යක් අ ශගන, 
ලෙං ා ාැෙංකුට්ත, NDB එ ්ත එ ුම ශටලා   පු හවු්  
ශයෝනනාට ට අුවමැතිය ීලා, අපි ස් ලි ටි ක්  කන්නා; 
ශාොශහොම ටි ක්  කන්නා. අව අපට ඒ ට සියයට 15ක් විත  
ශපොලිය එ ුම ශටනටා. ඒටා අහිෙංස  මිනිසුන්ශග ස් ලි. අශනක් 
එ  අපි ඒ  Fund Manager ශ ශනකුටයි භා   කන්ශන්; ලෙං ා 
ාැෙංකුටට සහ NDB එ ට. ශමො ව, ඒ  අශ්ත ටැශඩ් ශනොශටයි. 
ශම්  ශට් -ලෙං ාශව්- ටයටසාය යින්ශගන් සියයට 97ක් පමණ 
කු ා ණය -ක්ුදද්ර මූලය ණය- ඉ් ලන අය; සප රුටන්, ශශපළ 
සප නැති අය. ඒ අයට අට ය ප්රාගධනය සැපයීම තමයි අශ්ත 
අට යතාට ටන්ශන්. ඒ නිසා ස්තතටම අපි ු්තසාහ   න්ශන්, 
සමිශධි සහනාධා ය ශනොලැබුණ්ත, ඒ අය ප්රනා මූල සෙංවිධානයට, 

කු ා  ණ් ායම්ටලට සුමළු    ගන්න සහ ශම් ාැෙංකුශව් 
ශ ොටසා -මුව් - අ ශගන, ඒ ශ ොටසා ඒ අය ඒ ාැෙංකුටල ඉුමරු 
  ලා, ඒ අුවට ඒ ාැෙංකුට තමුන්ශග ප්රාගධනය සපයා ගන්නා 
තයතනය ාටට ප්ත   ශගන, ඒ මිනිසාසු ඉහළ මට්ටම ට ශගන 
යන්නයි. ඒ සඳහා තමන්ශග ශප ශගලි  ඉතිරි රීරීම් යම් රීසි 
ප්රමාණයක් තිශාන්න ඕනෑ. ඒ ටාශගම ඒ කු ා  ණ් ායශම් යම් 
රීසි ඉතිරි රීරීම් ප්රමාණයක් තිශාන්න ඕනෑ, ඒ ටාශගම ඔවුන්ශග 
සාමූහි  ඉතිරිරීරීම් යම් රීසි ප්රමාණයක් තිශාන්න ඕනෑ. ඒ 
සිය් ල්ත එක්  තමයි ඉතිරි රීරීම් ප්රමාණය ටැඩි    ගන්න 
පුළුටන් ටන්ශන්.  

 

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එශහම නම් ගරු සමතිුමමනි, ඔාුමමා ඔාුමමාශග 

ාක්රශ් ්න මන්න් වැන්වීමට  ටුතුම   නටාව, ඔාුමමා රීයන 
ශම් සමිශධිලාභීන් ශනොටන අඩු තවායම්ලාභී පුශගලයින් හඳුනා 

ගන්ශන් ශ ොශහොමව; ඒ අය ශතෝ ා ගන්ශන් කුමන පවනමරීන්ව 
රීයලා? NPL එ  ගන්නටාව, ශමො ක්ව මට්ටම රීයලා ඔාුමමා 
ාක්රශ් ්නයක් මන්න් නිකු්ත   න ාටට සහති යක් ශවනටාව? 

නැ්තනම් ඒශක් සීමාටක් නැහැ ශන්. 

 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

අපි වැනටම්ත ාක්රශ් ්න ශව ක් නිකු්ත   ලා තිශානටා. 
වැනට්ත අපි  ළමනා රුටන් ශගනැ් ලා ශනො  ටාම පුට ම් 
  නටා. අපි හැම ශටලාශව්ම රීයන්ශන් නාටා ම් ා ශයකුට, 

 සි්තපු ා ශයකුට, ශහොශ කුට, ස් ලි තිශාන ශ ශනකුට 
ශම් ට සුමළු ශටන්න ඉ  ශවන්න එපා රීයලායි. සමහ  විට 
සහනාධා ය ගන්න ාැරි, තාට ාලි  ශ ෝහ්   ම් රුශටක් 

ඉන්න පුළුටන්. හැාැයි, අහිෙංස  පවුලක් ශටන්න පුළුටන්. එටැනි 
අයට ශම් කු ා  ණ් ායමට සුමළු ශටන්න ඉ  ශවන්න රීයලා 
අපි රීයා තිශානටා. ඒ අයශග තම ික  මට්ටම දිහා ශහොඳට ාලලා 

කු ා  ණ් ායම් සමිතියට ගන්න රීයන ුපශශ ය අපි දිගටම 
ශවනටා, ගරු මන්ත්රීුමමනි.  

මම රීයන්න  ැමැතියි, ගරු බිම්   ්තනාය  මැතිුමමා රීයපු 

 ා ණය ගැන්ත. මම අව දින   නශ  නිලධාරි කුටිශ  ඉන්නා  
නිලධාරින් එක් ්ත ශම් ගැන  ගා  ළා. ඉසාශස් ලා ගරු 
ලසන්ත අලණුයටන්න නිශයෝනය සමතිුමමා්ත ඒ ගැන රීව්ටා. මම 

පිළිගන්නටා, වරු ුපත ට, මළ ශගව  ට, විටාහය ට  ශහෝ 
අසීයපය ට මුව්  ලාා ීශම්ී වි ාල ප්රමාවයක් තිබුම් ාට. අපි 
එනශ ොට වි ාල ප්රමාවයක් තිබුණා. ශමො ව, ප්රාශශශීය 
ශ්  ම්ුමමන්ලා ශම් ටයාපා ශයන් අයින්   ලා තිබුණා. ඒ, එ  

 රුණක්.  
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අශන , ප්රාශශශීය ශ්  ම්ුමමන්ලා ශම් මුව්  දිහා  ාැලුශව් 

තනි    නශ  මුව්  ශ ගුලාසි අුවට. ඒ  ශවටැනි  ා ණය. 
ශමම  ා ණය දිහා එශහම ාලන්න ඕනෑ නැහැ.  ශමො ව, ශම් 
සියයට 100ක් ඒ මිනිසුන්ශගම ස් ලි. ඒ නිසා අපි රීයන්ශන් 
 වුරු ශහෝ මැරුශණෝත, ශමෝාරියට ශගනියන්න ඉසාශස් ලා ඒ 

ස් ලි ටි  ශගනිහින් ඥපාතිශයකුශග අතට ශවන්න රීයලායි. 
වරුශටක් හම්ාශටන්න ඉසාපිරිතාලයට ණුශයෝත, ඒ අම්මාට වරුටා 
හම්ාශටන ම් ාලාශගන ඉන්න එපා, ඒ අම්මාශග අතට රුපිය්  

පහශළොසාවහස ශවන්න රීයලායි අපි රීයන්ශන්. අපි හිතන විධියට 
වැන් සියයට  0  විත  ප්රමාණයරීන් ශම්  ක්රියා්තම  ශටනටා.  

 
ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සමතිුමමනි, ඔාුමමා මා රීයපු  ා ණය පිළිගැීයම 

පිළිාඳට ඔාුමමාට සාුමතිටන්ත ශටනටා. මට තට විනාඩියක් 
ශවන්න, මා ළඟ තිශාන විසාත  ටි ක් රීයන්න. ශව්ලාට නැති 
නිසා මම ඉක්මනින් ශම් ගැන රීයන්නම්.  

ශම්, 2016.03.08 දින දිවි නැගුම සෙංටම ධන 
ශවපාම තශම්න්ුමශව් අුව ාධපු  දිසාත්රික්  ාම යාලශයන් නිකු්ත  ළ 
ලිපියක්. එම ලිපියට අුවට 2013, 2014 හා 2015 රීයන අවුරු ක 
ුම ශන්ී අුව ාධපු  දිසාත්රික් ශ   තනි පුශගල ම ණ ප්රතිලාභ  

ශගවීමට සති සෙං්යාට 211යි;   53ශවශනකුටයි ශගටා තිශාන්ශන්. 
මාත  දිසාත්රික් ශ , එම අවුරු ක ුමන ුමළ තනි පුශගල ම ණ සඳහා  
ප්රතිලාභ  ශගවීමට සති සෙං්යාට  35යි; 22ශවශනකුටයි මුව්  

ශගටා තිශාන්ශන්. එම අවුරු ක ුමන ුමළ  ළුත  දිසාත්රික් ශ  තනි 
පුශගල ම ණ සඳහා ප්රතිලාභ ශගවීමට  සති සෙං්යාට 273යි; 

52 ශවශනකුටයි, ශගටා තිශාන්ශන්. මම ශමම ශ් ්න හැන්සාඩ් 

ටාම තාටට සුමළ්ත රීරීම සඳහා සභාගත*   නටා. ඔාුමමා ශමම 
 ා ණය පිළිග්තත එ  ගැන මම ඔාුමමාට සාුමතිටන්ත ශටනටා.  
 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඔාුමමා හැන්සාඩ්ගත   න්න. මම්ත ඉතාම  ැමැතියි, - 
      

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔාුමමා ශමම මුව්  ශගටන්න  ටුතුම   නටා නම්, එ්චා  

තමයි මශග අට යතාට ශටන්ශන්. 

 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ස්තතටම ශමතැන  නශ  නිලධාරින්ශග කුටිශ  සිටින 
නිලධාරි මහ්තටරුන්ට්ත ඔාුමමා ඒ රීයූ සියලු  රුම් සට ණා. 
ඔාුමමා ඔය  ා ණය ගැන රීයූ එ  ඉතාම ශහොඳයි. එශහම 

විටාහයක්, මළ ශගව ක් ටාශග එ ක් වුණාම, ීම වටසරීන් 
ශගව්ටාව රීයන  ා ණය ගැන මම වැන්  ළමනා ා ුමමාට  ගා 
  ලා අහනටා.  

ගරු මන්ත්රීුමමනි, "සි්තශවො " ශිෂය්තට ටැ සටහශන් 
තිබුශණ්්ත ඔය ත්ත්තටයම ාට මම රීයන්න  ැමැතියි. අපි 
එනශ ොට, එම ශිෂය්තට ටැ සටහනින් එ  ළමශයකුට ශගව්ශව්, 

රුපිය්  750යි. අපි වැන් එම මුවල රුපිය්  1,500ක්   ලා 

තිශානටා. රුපිය්  1,500ක් ශගටන්න ස් ලි තිශානටා. ළමයි 
20,000 ට හැම මාසශ ම ශමම "සි්තශවො " ශිෂය්තට 
ටැ සටහනින් ශිෂයාධා  ලාා ශවනටා. අව ශටනශ ොට අපි 
ුපශවසා ීලා තිශානටා, හරියටම 05 ටැනි වා ශටනශ ොට එම 

වරුටාශග account එ ට එම රුපිය්  1,500 යටන්න රීයලා. මම 
හිතන විධියට ඒ ්ත වැන් සියයට 70  පමණ ප්රමාණයරීන් සි ක 
ශ ශ නටා. හැම මාසශ ම 05 ටැනි වා ශටනශ ොට සමිශධි 

පවු් ටල ුසසා ශපළ පන්තිශ  ඉශගන ගන්නා වරුටාශග ණුම්මට 
එම රුපිය්  1,500 යනටා. මම ඉසාශස් ලාම ශම් සමති ම භා  
ශගන ප්රාශශශීය ශ්  ම්  ාම යාලය ට ණුයාම, මට ප්රාශශශීය 

ශ්  ම්ුමමා රීව්ටා, "සි්තශවො  ශිෂය්තට ටි ක් තිශානටා. ඒ ටි  
ශවන්න ශවමව්පියන්ට එන්න රීයලා තිශානටා" රීයලා. ඒ 
 ාලශ  ශගව්ශව් රුපිය්  750යි. ාලනශ ොට, එම ශිෂය්තට 

අ මුවශ්  මාස හත-අට  මුව්  එ ට  තමයි ශගටන්ශන්. ශම් අය 
ශිෂය්තට අ මුවල්ත අ ශගන යනශ ොට, ශපොළට ණුහි් ලා 
ශපොශළන් ශලොකු පි්තතල පහන්, සලුමීනියම් මුට්ටි අ ශගන 
යනටා. ඒ වරුටන්ට ශම් මුවල හම්ා වුශණ් නැහැ. වැන් ශම් හැම 

වරුශටකුටම account එ ක් තිශානටා, අශ්ත ාැෙංකුශව්. හරියටම 
පසා ටැනි වා ශටනශ ොට ශම් මුවල account එ ට යනටා. අපි 
හිතන විධියට එම වරුටාශග ටිුතෂන් පන්තිශ  ස් ලි ටි  ශගටා 

ගන්න, ාසා එශක්, ටෑන් එශක් ස් ලි ටි  ශගටා ගන්න, මාසය ට 
අට ය ශපෝත-ප්ත ටි  ගන්න ශම් රුපිය්  1,500  මුවල 
ප්රමාණට්ත ශටනටා. ඒ නිසා අපි පුළුටන් ත ම් ු්තසාහ   නටා, 

ඒ ශවන ීමනා ක්රමාුවූලලට ශවන්න.   

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, ුුමරු සහ නැශඟනහි  
ප්රශශ ටල ශමම ටැ  පිළිශටළ නිසියා ා ට ක්රියා්තම  ශටන්ශන් 

නැහැ. ුුමරු සහ නැශඟනහි  ප්රශශ ටල වි ාල ට ශයන් නිලධාරි 
හිඟයක් පටතිනටා. අපි එම සමිශධි නිලධාරින්ශග හිඟය පියටා 
ගන්න අට ය අුවමැතිය වැන් ශගන තිශානටා. 

 ළමනා රුටන්ශග්ත ා පතළ හිඟයක් තිශානටා. අපි විශ ේෂ 
 ැබිනට් පත්රි ාටක් ශයොමු   ලා තිශානටා, ුුමශම  සිටිනා 
ුපාධිධාරි ද්රවි  වරුටන්  ළමනා රුටන් හැටියට ාඳටා ශගන 
ශමම ටයාපා ය ත ම්භ රීරීමට. ඒ නිසා අපි ඉදිරි  ාලය ුමළ 

විශ ේෂශයන්ම ශම් හැම අඩු තවායම්ලාභී පවුල ටම පවු්  
ටයාපිතියක් හවලා, එම ටයාපිතියට අට ය ප්රාගධනය ශම් ාැෙංකුට 
හ හා ලාා ීමට විශ ේෂ ටැ සටහනක් ක්රියා්තම    ශගන 

යනටා.  

ගරු  ගලසා ශශටානන්වා මන්ත්රීුමමා  ක්තප්ත ශම් ාක්රයට 
ටැඩිශයන් හි  ශටලා ඉන්නා ටුම  ශ  සහ  ඳු  ශ  ද්රවි  

වරුටන් ගැන  ගා  ළා. ඒ  ා ණය ස්තත. ස්තතටම අපි 
ශහොඳටම වන්නටා, ුුමරු  ශ  පසු ණුය තිසා අවුරුශවක් තිසාශසේ 
පැටැති ුතශධය්ත එක්  ුුමශම   ක්තප්ත ම -ඒ පළා්ත ශව  

සෙංසන්වනා්තම ට ාලනවිට- වකුශණ්  ක්තප්ත මට ට ා 
ශාොශහොම ඉහළින් තිශානටා රීයලා.  

සමිශධි සහනාධා  ශ්තරීම වැන් අටසන් අදියශම යි 
තිශාන්ශන්. අපි ඒ ට අට ය මි ක ාෙංගය හවා අටසන්. වැන් අපි 

ශම් සම්ාන්ධශයන් පරීක්ෂණ    ශගන යනටා. ශම්  ටුත්තශ්තී 
සැාෑ අඩු තවායම්ලාභීන්ට ශම් සහනාධා ය ශවන්න අපි ඉතාම 
ප්ර ශව් ම් ටන ාට මා ගරු  ගලසා ශශටානන්වා මන්ත්රීුමමාට 

රීයන්න  ැමැතියි. ශම් නට ක්රමශ ී ඔවුන්ශග තවායමට විශ ේෂ 
ලකුම් ක්රමයක් ටැශටනටා; ඔවුන්ට තිශාන නි ාාල 
ශශපළටලට්ත ලකුම් ටැශටනටා; ඔවුන්ට තිශාන ාෙංාල 

ශශපළටලට්ත ලකුම් ටැශටනටා; ඔවුන්ශග ටයසා මට්ටම අුවට්ත 
ලකුම් ටැශටනටා; ඔවුන්ශග පවුශ්  තාාධිත අය ඉන්නටා නම්, 

ඒ අයට්ත ශටනම ලකුම් ටැ ශටන ක්රමයක් තිශානටා. ඒ ටාශගම 

එම පවුශ්  තාාධිත, ශ ෝගී, ටැඩිහිටි අය සිටිනටා නම්, ඒ අයට්ත 
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————————— 
*  පුසනතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාම ලිශම්න්ුමට 

විශ ේෂ ලකුම් ටැශටන ක්රමයක් තිශානටා. ශම් සිය් ල අුවට ශම් 
අය ටම ගී  ණය ශටනටා. ඒ අුවට ඒ රුපිය්  3,500, රුපිය්  
2,500, රුපිය්  1,500 සහ රුපිය්  420 විධියට ශම් සහනාධා ය 

ලාා ශවන අයට නිටැ දි විධියට ටම ගී  ණය    ගන්න ඒ 
මි ක ාෙංගය හ හා ඉතාම ශ් සිශයන් ප්රාශශශීය ශ්  ම්ටරුන්ට 
පුළුටන් ශටයි රීයලා අපි වි ාටාස   නටා. ඒ  ටුත්තත වැන් 

ත ම්භ   ලා තිශානටා.  

ප්රාශශශීය ශ්  ම්ුමමා්ත, සහ ා  ප්රාශශශීය ශ්  ම්ුමමා්ත, 

ප්රාශශශීය ශ්  ම්  ාම යාලශ  සිටින සැලසුම් අධයක්ෂුමමා්ත, 

මූලසාගානශ  සිටින සමිශධි  ළමනා ා ුමමා්ත, ඒ ටාශගම 
සමාන ශසේටා නිලධාරිුව්ත එ ුම වුම් මණ් ලයරීන් ශමහි 
අටසාන ශ්තරීම්  ටුතුම   ලා ඒ ලැයිසාුමට ප්රසිශධ   න්න 

රීයලා තමයි රීයා තිශාන්ශන්. මා හිතන්ශන් තට මාසයක් 
යනශ ොට ශම් ශ්තරීම්  ටුතුම ශ ශම වි. ඊට පසාශසේ අභියාානා 
ලැබුශණෝත ඒ පිළිාඳට ාලන්න පුළුටන්.  

මා තට්ත  ා ණයක්  ගලසා ශශටානන්වා මන්ත්රීුමමාට්ත, ගරු 

නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමාට්ත රීයන්න  ැමැතියි. ශාොශහෝ 
 කෂා  තා මධයශ  වුණ්ත ුුමශම  සමිශධි ාැෙංකුටල ඉතාම සුළු 
ප්රමාණයන්ශගන් ණය ීලා තිබුණ්ත, ඒ මුව්  සියයට 100ක්ම ශම් 

ටනශ ොට අය    ශගන තිශානටා. ඉතා අඩු තවායම්ලාභීන්ට 
ශශපළ සප නැතිට, ටසාුම සප නැතිට සාමූහි  සප මත ශම් ටාශග 
ක්ුදද්ර මූලය ණය ක්රමයක් යටශ්ත ණය ීලා නැටත එ ුම    

ගැීයශම්  ාම යයශ ී ස්තතටම ලෙං ාශව් අනික් හැම 
ප්රශශ ය ටම ට ා ුුමශම   ක්තප්ත නනතාට ඉතාම වි ාටසීයයට 
සවි් ලා ශ ොශහොම ශහෝ ඒ මුවල ශගටනටා. ඒ නිසා ශමම ණය 

මුව්  ශගටන  ටුත්තශ්තී අනික් දිසාත්රික් ටලට ට ා ඉහළින් 
ුුමරු පළාශ්ත දිසාත්රික් ටල සිටින ශවමළ පවු් ටල අඩු 
තවායම්ලාභීන් ඉන්න ාට ප්ර ා    න්න මා  ැමැතියි. 

සමිශධි නිලධාරින්ශග  ා ණය පිළිාඳට ගරු බිම්  
 ්තනාය  මන්ත්රීුමමා රීව්ටා. වැනට  ශ ොටස ට ගැටලුටක් 
නැතිට අපට විරාම ටැුමප ශවන්න පුළුටන්. ඒ අය තමයි, අලු්ත 
ශසේට යන් හැටියට ාැඳුම්  අය. ඒ අය තමයි ටැඩිශයන් ඉන්ශන්. 

අලු්ත ශසේට යන් හැටියට ාැඳුම් අය 14,000ක් සිටිනටා. ශම් 
අයට  විරාම ටැුමප ගැීයම පිළිාඳට ගැටලුටක් නැහැ. වැන් ඒ files 

හවා යටනටා. ඒ ටාශගම ඔාුමමා සඳහන්  ළ මිය ණුය හැම 

ශ නාශගම ටාශග files හවා වැන් විරාම ටැුම්ත 
ශවපාම තශම්න්ුමටට යටා තිශාන්ශන්. ශම් නිලධාරින්ශගන් 
15,000 ට පමණ වැන් විරාම ටැුමප ස සා    ගැීයම පිළිාඳට 

ගැටලුටක් නැහැ. ඔාුමමා රීව්ටා ටාශගම ප ණ ශසේට යන් එනම් 
1995 ටම ෂශ   ානය ශසේටයට ණුය 8,000 ට තසන්න ශසේට  
සෙං්යාටක් ඉන්නටා. ශම් ශසේට යන්ට අම ග සාධ  අ මුවශ්  

 ානය භාගය ටන සියයට 12 අයිතියි රීයලා ශම් ශසේට යන් 
ුසාවියට ණුයා. මම ශප ශගලි ට හිතන්ශන්්ත එය අයිතියි 
රීයලායි. Supreme Court එශක් ශම් සම්ාන්ධශයන් නඩුටක් 
තිබුණා. ශම් නඩුශව්ී එ ඟ්තටය ට සවි් ලා ශම් සියයට 12 ශම් 

අයට ශගටන්න රීව්ටා. අපි ශගව්ටා. හැාැයි, අශ්ත  ැබිනට් 
අුව ා   සභාට හිතන්ශන් ශම් සියයට 12 ශම් අයට අයිති නැහැ 
රීයලායි. එම නිසා ඒ ට තපට  නඩු  ටුත්තතක් සිශධ ශටමින් 

යනටා. ඒ  අටසන් වුණාම ඒ අයශග ප්ර ානය විසඳා ගන්න 
පුළුටන්. හැාැයි, ඒ අයට වැන් සියයට 12 හම්ා  වුණා. ඒ හැම 
ශ ශනකුම රුපිය්  ලක්ෂ 14, 15, 16 පසුණුය මාසය සුමළත 

අතට ග්තතා. එම නිසා ශම් අයට ගැටලුටක් නැහැ.  

ගරු බිම්   ්තනාය  මන්ත්රීුමමා රීව්ටා, ටයස ටැඩි අය 
සම්ාන්ධශයන්. ඒ අයට රීසිම ගැටලුටක් නැහැ. ඒ සියලුම 

ශවනාට අධි ාරිශ  හිටපු විධියටම අම ග සාධ  අ මුවශ්  

ශසේට යන් හැටියට විරාම යන්න අට ය පහසු ම් හවලා 
තිශානටා. ඒ අය  ානය ශසේටයට සුමළු ටන්ශන් නැහැ. ඒ අයට 
 ානය ශසේටයට සුමළු ටන්න්ත ාැහැ. ඔවුන්ට, අධි ාරි ශසේට යන් 
ශලසම විරාම යන්න අට ය පහසු ම් හවා තිශානටා. එම නිසා ඒ 

අයශග ප්ර ානය්ත එතැනින් විසඳිලා තිශානටා.  

ගරු බිම්   ්තනාය  මන්ත්රීුමමනි, ඔාුමමා රීව්ටා ටාශගම, 

ලසන්ත අලණුයටන්න නිශයෝනය අමාතයුමමා්ත රීව්ටා, අශ්ත 
විමලවී  දිසානාය  මන්ත්රීුමමා්ත රීව්ටා, ශම් නිලධාරින්ශග 
ශසේට  ප්ර ාන සම්පූම ණශයන් විසඳිලා නැහැයි රීයලා.  

මම ශම් අමාතයාෙං ය භා  ගන්න ශ ොට, සමිශධි අධි ාරිය දිවි 
නැගුම සෙංටම ධන ශවපාම තශම්න්ුමට ාටට ප්ත ශටලා එනශ ොට 
ශසේට යන්ට වි ාල ප්ර ාන ශගොන්නක් එක් යි තශව්. ශම් 
ශසේට යන්ට අති ාල ීමනා නැහැ;  ාම යාල ීමනා ශවන්ශන් 
නැහැ; ටැ  ාලන ීමනා ශවන්ශන් නැහැ. ශමශහම මහා වි ාල 
ප්ර ාන ශගොන්නක් එක් යි තශව්. අපි ශම් ප්ර ාන එරීන් එ  
විසඳමින් යනටා. ඒ නිසා අපට අශ්ත ඉලක්    ා යන්න පුළුටන් 

රීයලා මම වි ාටාස   නටා.  

ගරු විමලවී  දිසානාය  මන්ත්රීුමමනි,  සමිශධි ටයාපා ශ  
ඉලක් ය ශටන ශමො ක්ට්ත ශනොශටයි,    එය  ක්තප්ත මිනිසුන්ට 
අට ය මූලි  ප්රාගධනය ීලා ශම් මිනිසුන්ශග තම ික ය ශගො  
ගැීයම සඳහා ටැ   ටුත්තතක් රීරීමයි රීයලා මම නැටත 
නැටත්ත රීයන්න  ැමැතියි. ශම් මිනිසුන් තම ික  ට ශයන් 
ක්ෂණි ට   ා ටැුමම් තැන්ටලී, සමිශධි ටයාපා ය ටහාම 
ඉදිරිප්ත ශටලා,  අප්රමාවට ඔවුන්ට තධා  ුප ා    ලා, ඔවුන් 
  ා ටැශටන ත්ත්තටශයන්,  එශහම නැ්තනම් ණුනිශපොලී ා යන් 
ළඟට ණුහි් ලා ඉතා ඉහළ ශපොලිය ට මුව්  අ ශගන වි ාල ශලස 
අමාරුශව් ටැශටන ත්ත්තටශයන් ශම් අය ශගො  ගන්නටා. අව 
ලෙං ාශව් නනපවටල ීවට්ත ශටන ශගොවි පවු් ටලින්  සියයට 40ක් 
විත  තමුන්ශග කුඹුරු ු සා තියලා තිශාන ාට අපට 
ශපශනනටා. ඒ කුඹුරු ු සා තියලා තිශාන්ශන් අධි  
ශපොලිය ට. ඒ ශපොලිය රුපිය්  ලක්ෂ ශව ක්, ලක්ෂ ුමනක් 
පමණ ටනටා. එතශ ොට ඒ කුඹු  ඒ ු ස ග්ත මුවසාසයාශග, 

කුඹුශම  ටැ    න ශම් කුඹුශම  අයිතිය හිමි  ක්තප්ත මුවසාසයා 
ඒශක් කුලී ා යා. ඒ පුශගලයාට එක්ශ ෝ අසාටැන්ශනන්  ාලක් 
ශවනටා, එශහම නැ්තනම් භාගයක් ශවනටා. සම්පූම ණශයන්ම 
අසාටැන්න ගන්ශන් ු ස ග්ත පුශගලයායි. එශහම නැ්තනම් 
ලක්ෂයක් ටාශග ග්තශතෝත හැමවාම අසාටැන්ශනන් භාගයක් 
පමණ ු ස ග්ත පුශගලයා ගන්නටා. ඒ නිසා අපි ු්තසාහ 
  න්ශන් ශම් සියලුම ශවනාට ශමයින් ශසේටයක් ලාා ීමටයි. 
අශ්ත ාැෙංකුටල ස් ලි තිශානටා. අශ්ත ාැෙංකුටල  තිශාන ස් ලි  
තණ්ඩුශව් ස් ලි ශනොශටයි. මුව්  අමාතයාෙං ශයන් පසුණුය 

දිනටල අශ්ත ාැෙංකුටල තිශාන ස් ලි ඉ් ලුටාම අපි රීව්ටා,  "ඒ 
 ක්තප්ත මිනිසුන්ශග ස් ලි, ඒටා ශවන්න ාැහැ" රීයලා. ඒ  
තණ්ඩුශටන් පිළිග්තතා; අගමැතිුමමා පිළිග්තතා; නනාධිපතිුමමා 
පිළිග්තතා. 

 

ගු බිමේ රත්නායක මතතා 
(ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අලු්ත සමතිුමමාව, හිටපු සමතිුමමාව? 
 

ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
හිටපු සමතිුමමා. මෙංගල සම වී  අමාතයුමමා ඒ විධියට 

අශපන් ස් ලි ඉ් ලන එ ක් නැති ශව්වි. ශ ොශහොම නමු්ත, ශම් 

ස් ලි තිශානටා.   
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ගු නිපයෝජ්ය කාරක සභාපි ුරමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you have five more minutes. 

 
ගු එසන.බී. දිසානායක මතතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි, මම  ගාට අටසන් 

  න්නම්. 

ණය ාරින්  ක්තප්ත මිනිසුන් ගලටා ගන්න අට ය  ටුතුම රීරීම 
සඳහා අශ්ත ප මාම ගය ටන්ශන්, හැම  ක්තප්ත පවුල ටම ඔවුන්ශග 

තම ික ය ශගො  නඟන ටයාපිතියක් හවලා, ඒ ට තධා    ලා 
ඔවුන් ඉසාස හට ශග න ඒමයි. අව  සියයට  .7ක්ට තිශාන 
 ක්තප්ත ම අපි සියයට 3ක් වක්ටා පහළට වමනටා. ශාොශහොම 
සාුමතියි.  

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

කේතැබීම 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇේල  මතතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය  ා   සභාපතිුමමනි " පාම ලිශම්න්ුමට වැන් 
 ් තැබිය ුතුමය" යි මා ශයෝනනා   නටා.  

 
ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිපම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ.භා. 1.56 , 2017 ජූනි 06 වන  

අඟතුවාදා අ.භා.  1.00 වන පතක් කේ ියපේය. 
அதன்படி பி.ப. 1.56 ேணிக்கு பொரொளுேன்றம், 2017 யூன் 06, 

தசவ்ெொய்க்கிழமே பி.ப. 1.00 ேணிெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

Parliament Adjourned accordingly at 1.56 p.m. until 1.00 p.m.  on 
Tuesday, 06th June, 2017. 

ප්රශ්නනවල   ලිිතත ිළිතුරු 
ெினொக்களுக்கு எழுத்துமூல ெிமடகள் 

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ිළයදාස කුඩා බාලපප මතතා: අධායාපන තා 

වෘත්තීය ුමදුුමකම් 
திரு. பியதொஸ குடொ பொலமக: கல்ெி ேற்றும் ததொழில் 

தமகமேகள் 
MR. PIYADASA  KUDA  BALAGE: EDUCATIONAL AND 

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS 

925/’16 
 

ගු (වවදය) නලින්ද ජ්යි සනස මතතා 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 ානය   ටයටසාය   සෙංටම ධන   අමාතයුමමාශගන්   සූ   

ප්ර ානය -  (2 : 

(අ  (i) පියවාස කු ා ාාලශග නමැ්තතා ශ්රී ලෙං ා 
ඉන්ෂූට න්සා හා ඊට අුවාශධ තයතනටල වැරූ 
තනුමරු  ටශම ව; 

 (ii) එම තනුමරු ව න ලව  ාල සීමාට එක් එක් 
තනුම  අුවට ශටන් ශටන් ට ශයන්  ටශම ව;  

 (iii) ඔට ශග අධයාපන හා ටි්තතීය සු කසු ම්  ටශම ව; 

 (iv) ඔට  එක් එක් තනුම  සඳහා ලාාග්ත මාසි  ටැුම්ත 
හා ී මනා ශටන් ශටන් ට ශයන්  ටශම ව; 

 යන්න එුමමා ශමම සභාටට වන්ටන්ශනහිව? 

(ත  ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ව? 

 

அரச ததொழில் முயற்சிகள் அபிெிருத்தி அமேச்சமரக் 

மகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) பியதொஸ குடொ பொலமக என்பெர் ஸ்ரீ லங்கொ 

இன்சூரன்ஸ் ேற்றும் அதனுடன் இமணந்த 

நிறுெனங்களில் ெகித்த பதெிகள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 (ii) அந்தப் பதெிகமள ெகித்த கொல எல்மல 

ஒவ்தெொரு பதெிக்மகற்ப தெவ்மெறொக 

யொததன்பமதயும்; 
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 (iii) இெரது கல்ெி ேற்றும் ததொழில் தமகமேகள் 

யொமெ என்பமதயும்; 

 (iv) இெர் ஒவ்தெொரு பதெிக்கொக தபற்றுக் தகொண்ட 

ேொதொந்த சம்பளம் ேற்றும் தகொடுப்பனவுகள் 

தெவ்மெறொக யொமெ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபயில் அறிெிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?  
  

 
asked the Minister of Public Enterprise Development:  

(a) Will he inform this House — 

 (i) the posts held by the person named 
Piyadasa  Kuda  Balage in Sri Lanka 
Insurance and  in the institutions affiliated 
to it; 

 (ii) the period of time  for which  he held each 
post separately; 

 (iii) his educational and professional 
qualifications; and 

 (iv) the monthly salary  and the allowances that  
he  received for each post, separately? 

(b) If not, why? 
  

 
ගු කබීර් තාෂීම් මතතා (රාජ්ය වයවසාය සංවර්ධාන 

අමාතයුරමා) 
(ேொண்புேிகு கபீர் ஹொஷீம் - அரச ததொழில்முயற்சிகள் 

அபிெிருத்தி அமேச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development )  
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[ගරු (නටවය  නලින්ව නයතිසාස මහතා] 
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[පමම ිළිතුරර  පුසනතකාලපේ ද තබා ඇත.  
[இந்த ெிமட நூல் நிமலயத்திலும் மெக்கப்பட்டுள்ளது] 

[This reply  is also placed in the Library.] 

ඇමුුම  01 

ඇමුුම  02 

ඇමුුම  03 

ඇමුුම  04 





සැ.යු. 
 
ශමම ටාම තාශව් අටසාන මුද්රණය සඳහා සාටීමය නිටැ දි  ළ ුතුම තැන් වක්ටුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිටැ දි  ළ ුතුම 

ත ා ය එහි පැහැදිලිට ලකුම් ශ ොට  පිටපත ලැබී ශවසතියක් ශනොඉක්මටා තැන්සාඩ් සෙංසා ා   ශටත ලැශාන ශසේ එවිය ුතුමය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தேது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மெண்டும். 
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තැන්සාඩ් වාර්තා  

පකොළ  5  පපොේපතේන්පගොඩ  කිුළපන පාර  අංක 163 දරන සනාානපයහින් ිළහින්ටි 

රජ්පේ ප්රවෘත්ි  පදපාර්තපම්න්ුරප  ිළහින්ටි රජ්පේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්පයන්  
මිල දී ගත තැක. 

 

පමම තැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවබ් අඩවිපයන්  
බාගත තැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமேந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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