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ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ෙභා වාර්තා 

 

ප්රශ්නනවල  වාචික පිළිතුරු 

 

විෙර්ජන පනත් සකටුම්පත, 2019 – [දෙවන සවන් කළ දිනය]: 

[ශීර්ෂ 101, 201 (බුද්ධ  ාසන හා වයඹ සංවර්ධන); ශීර්ෂ 123, 206 - 209, 309, 

310 (නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු)] - කාරක සභාශේදී සලකා 

බලන ලදී. 

 

කල් තැබීසම් සයෝජනාව: 
ශටලිනාටය නියානනය සහහා ීතති රාුවව් 

අන්තර්ගත ප්රධාාන කරුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
APPROPRIATION BILL, 2019 - [Tenth Allotted Day] : 

Considered in Committee - [ Heads 101, 201 (Buddhasasana and Wayamba 
Development); Heads 123, 206 - 209, 309, 310 ( Housing, Construction 
and Cultural Affairs)] 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Legal Framework for Regulation of Teledramas 

PRINCIPAL  CONTENTS 

துகறசார் மமற்பார்கவக் குழு அறிக்கககள்  

 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் , 2019  - [ஒதுக்கப்பட்ட  பத்தாம் நாள்]:  

[தகலப்புக்கள் 101, 201 (புத்தசாசன மற்றும் வடமமல் அபிவிருத்தி); 

தகலப்புக்கள் 123, 206 - 209, 309, 310 (வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற 

மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்)] - குழுவில் ஆராயப்பட்டது.  

 

ஒத்திகவப்புப் பிமரரகண: 

ததாகலக்காட்சி நாடகங்ககள ஒழுங்குபடுத்தும் சட்ட வகரயகற  
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිසම්න්තුව රැෙන විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාෙනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய) தகலகம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

ලිපි සල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් ෙහ පාර්ලිසම්න්තු 

ප්රතිෙංෙනකරණ අමාතයතුමා හා ආණ්ු  පාර්ශ්නවස  ප්රධාාන 

ෙංවිධාායකතුමා)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க - காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின்  

முதற்மகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගරු කථානායකතුනනි, ගරු අග්රානාතයතුනා සහ ාාතික 

ප්රතිප්තති, රර්ිකක කටයුතු, නවවත පදිංි  කිරීම් හා ුනනරු්තථාපන, 

උතුරු පළා්ත සංවර්ධන, වෘ්තතීය ුනහුණු හා නිුනණතා සංවර්ධන 

සහ ශයෞවන කටයුතු අනාතයතුනා ශවුවශව්  නන  2017 වර්ෂය 

සහහා වන සංර්ෂණ ශෙපාර්තශම්් තුශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව 

ඉදිරිප්ත කරමි.  

එන වාර්තාව කෘෂිකර්නය සහ ඉඩම් පිළිබහ රංශික අධී්ෂණ 

කාරක සභාව ශවත ශයොුව කළ යුතුයවයි නන ශයෝානා කරමි.    
 

ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්  ෙභා ෙම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුනනි, නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික 

කටයුතු අනාතයතුනා ශවුවශව්   නන 2017 වර්ෂය සහහා නිවාස 

හා ඉදිකිරීම් අනාතයාං ශා කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිප්ත කරමි.  

එන වාර්තාව ශසෞඛ්ය හා නානව ුභභසාධනය, සනාා 

සවිබලගව් වීන පිළිබහ රංශික අධී්ෂණ කාරක සභාව ශවත 

ශයොුව කළ යුතුයවයි නන ශයෝානා කරමි 
 

ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්  ෙභා ෙම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ෙභා වාර්තා 
 துகறசார் மமற்பார்கவக் குழு அறிக்கககள் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුනනි, කෘෂිකර්නය හා ඉඩම් පිළිබහ රංශික 

අධී්ෂණ කාරක සභාශේ සභාපතිතුනා ශවුවශව්  නන, 

කෘෂිකර්නය හා ඉඩම් පිළිබහ රංශික අධී්ෂණ කාරක සභාව 

ශවත ශයොුව කරන ලෙ,  

(i) 2013 වර්ෂය සහහා වී අශලවි නණ්ඩලශා වාර්ෂික 
වාර්තාව; 

(ii) 2016 වර්ෂය සෙහා කෘෂිකාර්මික හා ශගොවිාන ර්ෂණ 
නණ්ඩලශා වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iii) 2016 වර්ෂය සහහා ශහ්ටර් ශකොබ්බෑකඩුව 
ශගොවිකටයුතු පර්ශාෂණ හා ුනහුණු කිරීශම් 
රයතනශා වාර්ෂික වාර්තාව; 

(iv) 2017 වර්ෂය සහහා කෘෂිකර්න ශෙපාර්තශම්් තුශේ 
කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ 

(v) 2016 වර්ෂය සහහා සීනාසහිත ලංකා ශපොශහොර 
සනාගශම් වාර්ෂික වාර්තාව 

සම්බ් ධශය්  වූ එකී කාරක සභාශේ වාර්තාව ඉදිරිප්ත 

කරමි. 
 
ෙභාසම්ෙය මත තිබිය යුතුයයි නිසයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ප්රශ්නනවල  වාචික පිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
( மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 1 - 20/'18(1), ගරු ශහේෂා විතානශේ නහතා. 

 
ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුනනි, නා එන ප්ර ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුනනි, අග්රානාතයතුනා සහ ාාතික ප්රතිප්තති, 

රර්ිකක කටයුතු, නවවත පදිංි  කිරීම් හා ුනනරු්තථාපන, උතුරු 

සංවර්ධන, වෘ්තතීය ුනහුණු හා නිුනණතා සංවර්ධන සහ ශයෞවන 

කටයුතු අනාතයතුනා ශවුවශව්  නා එන ප්ර ්නයට පිළිතුර දීන 

සහහා සතියක කාලය් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිසයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

651 652  



පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 2 - 80/'18(1), ගරු ෙයාසිරි ායශසේකර නහතා - 

එතුනා පවමිණ නවහව.  

ශනන ප්ර ්නය ශයොුව කරලා තිශබ් ශ්  කර්නා් ත හා වාිජා 

කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතව් වූ ුනද්ගලය්  නවවත පදිංි  කිරීන 

සහ සුවපකාර සංවර්ධන අනාතයාං යටයි. නුව්ත සති පහකට 

පනණ පුභව ෙව්  කියනවා, ඒක එතවනට අොළ නවහව කියලා. ශම් 

ප්ර ්න ශයොුව කර් න ශව් ශ්  කෘෂිකර්න අනාතයාං යටයි. එය 

ලවබුණු හවටිශා අොළ අනාතයාං ය පාර්ලිශම්් තුව ෙවුවව්ත කළා 

නම්, වවඩ කටයුතු පහුභ ශවනවා.  

ප්ර ්න අංක 3 - 132/'18(1), ගරු චමි් ෙ විශේසිරි නහතා. 

 
ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුනනි, නා එන ප්ර ්නය අහනවා.  

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුනනි, අග්රානාතයතුනා සහ ාාතික ප්රතිප්තති, 

රර්ිකක කටයුතු, නවවත පදිංි  කිරීම් හා ුනනරු්තථාපන, උතුරු 

සංවර්ධන, වෘ්තතීය ුනහුණු හා නිුනණතා සංවර්ධන සහ ශයෞවන 

කටයුතු අනාතයතුනා ශවුවශව්  නා එන ප්ර ්නයට පිළිතුර දීන 

සහහා සතියක කාලය් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිසයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක   - 203/'18(1), ගරු  (වවෙය) නලි් ෙ ායතිස්ස 

නහතා. - [සභා ගර්භය තුළ නවත.] 

ප්ර ්න අංක   - 260/'18(1), ගරු රර්.එම්. පද්න උෙය ා් ත 

ගුණශසේකර නහතා. - [සභා ගර්භය තුළ නවත.] 

ප්ර ්න අංක 6 -  3 /'19(1), ගරු බිනල් ර්තනායක නහතා. - 
[සභා ගර්භය තුළ නවත.] 

ප්ර ්න අංක 7 -   9/'19(1), ගරු එස්. ශ්රීතර්  නහතා. - [සභා 
ගර්භය තුළ නවත.] 

ප්ර ්න අංක 8 -  87/'19(1), ගරු (රචාර්ය) බ් දුල ගුණවර්ධන 

නහතා. - [සභා ගර්භය තුළ නවත.] 

ශෙවවනි වටය.  

ප්ර ්න අංක 2 - 80/'18(1), ගරු ෙයාසිරි ායශසේකර නහතාශේ 

ප්ර ්නය. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථානායකතුනනි, ගරු ෙයාසිරි ායශසේකර නහතා 

ශවුවශව්  නා එන ප්ර ්නය ශයොුව කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එන ප්ර ්නය කෘෂිකර්න, ග්රාමීය ය රර්ිකක කටයුතු, ප ස සම්ප්ත 

සංවර්ධන, වාරිනාර්ග සහ ධීවර හා ාලා සම්ප්ත සංවර්ධන 

අනාතයාං යට ශයොුව කරනවා.  
 

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිසයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

මහානගර හා බෙනනාහිර ෙංවර්ධාන අමාතයාංශ්ය:  

2017 වර්ෂස   මූලය ප්රතිපාදන 
 மாநகரங்கள் மற்றும் மமற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சு: 

2017க்கான நிதி ஒதுக்கீடு  
MINISTRY OF MEGAPOLIS AND WESTERN DEVELOPMENT: 

FINANCIAL ALLOCATIONS FOR 2017 

     203/’18 
4. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා (ගරු (වවදය) නලින්ද 

ජයතිෙනෙ මහතා සවනුව )  
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண்புமிகு (கவத்திய 

கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa)) 
නහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අනාතයතුනාශග්  ඇුභ 

ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) 2017 වර්ෂය සහහා විසර්ාන පනත නඟි් , 
පරිපූරක ඇසත්ශම්් තු නඟි්  හා ශවන්ත අතිශර්ක 
ප්රතිපාෙන නඟි්  නහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන අනාතයාං ය ශවත ශව්  කළ ුවෙල් 
ප්රතිපාෙන ශව්  ශව්  ව ශය්  කවශර්ෙ; 

 (ii) 2017 වර්ෂය තුළ එන අනාතයාං ය නඟි්  වියෙම් 
කළ ුවළු ුවෙල ශකොපනණෙ; 

 (iii) එය ශව්  කළුවළු ප්රතිපාෙනවල ප්රති තය  ්ශලස 
ශකොපනණෙ;  

 (iv) ඉතිරි වූ ුවෙල් ප්රතිපාෙනය ශකොපනණෙ;  

 (v) එය ශව් කළුවළු ප්රතිපාෙනවල ප්රති තය් ශලස 
ශකොපනණෙ; 

 ය් න එතුනා ශනන සභාවට ේ ව් ශ් ෙ?   

(ර) ශනොඑශසේ නම්, ඒ න් ෙ? 
 

 மாநகரங்கள் மற்றும் மமற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீட்டு சட்டம் 

மூலம் மீள்நிரப்பு மதிப்பீடுகள் மற்றும் மவறு 

மமலதிக நிதி ஒதுக்கங்கள் மூலம் அனர்த்த 

முகாகமத்துவ அகமச்சுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி 

ஏற்படுகள் தவவ்மவறாக யாகவ; 

 (ii) 2017 ஆம் ஆண்டு அந்த அகமச்சினால் 

தசலவிடப்பட்ட தமாத்தத் ததாகக எவ்வளவு; 

 (iii) இது ஒதுக்கப்பட்ட தமாத்த நிதி ஏற்பாடுகளில் 

எத்தகன வீதம்; 

 (iv) மீதியாகவுள்ள நிதி ஏற்பாடுகள் எவ்வளவு; 

 (v) இது ஒதுக்கப்பட்ட தமாத்த நிதி ஏற்பாடுகளில் 

எத்தகன வீதம்; 

 என்பகத அவர் இச் சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல் ஏன்? 
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asked the Minister of Megapolis and Western 
Development:   

(a) Will he inform this House -  

 (i) separately,  the financial allocations made 
for the Ministry of Megapolis and Western 
Development pertaining to the year 2017, 
by way of the Budget, supplementary 
estimates and the other additional  
provisions;  

 (ii) the total amount of money spent by the 
aforesaid Ministry in the year 2017;  

 (iii) the percentage of the aforesaid sum as 
against the total allocations made; 

 (iv) the balance amount of financial allocations; 
and 

 (v) the percentage of the aforesaid sum as 
against the total allocations made? 

(b) If not, why? 
 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 

බෙනනාහිර ෙංවර්ධාන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற்றும் மமல் 

மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

ගරු කථානායකතුනනි, එන ප්ර ්නයට පිළිතුර නන සභාගත  

කරනවා.  
 

* ෙභාසම්ෙය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2017 වර්ෂය සහහා විසර්ාන පනත නඟි්  ශව්  කළ ුවෙල 
රුපියල් පහශළොසේහස ් හාරසිය පහශළොස ් මිලියන 
විසිශෙෙහසයි (රු. 1 , 1 ,022,000.00) 

   පරිපූරක ඇසත්ශම්් තු නඟි්  ශව්  කළ ුවෙල රුපියල් 
විසිහතරෙහස ්හාරසිය විසිහය මිලියන අටසිය අනූප් ෙහස ්
අටසිය ෙහහතරයි (රු. 2 , 26,89 ,81 .00) 

   ශව්  කළ ුවළු ුවෙල රුපියල් තිසන්වෙහස ් අටසිය 
හතලිසඑ්  ් මිලියන නවසිය ෙහහ්තෙහස ් අටසිය ෙහහතරයි 
(රු. 39,8 1,917,81 .00) 

 (ii) 2017 වර්ෂය තුළ අනාතයාං ය නඟි්  වියෙම් කළ ුවළු ුවෙල 
රුපියල් තිසත්ු් ෙහස ් හ්තසිය පහශළොස ් මිලියන ශෙසිය 
තිසඑ්්ෙහස ්ප් සිය හවටපහයි (රු. 33,71 ,231, 6 .00)  

 (iii) ශව්  කළ ුවළු ප්රතිපාෙනවලි්  වියෙම් කළ ුවෙල ප්රති තය  ්
ශලස සියයට 8 .6 

 (iv) රුපියල් හයෙහස ්එකසිය විසිහය මිලියන හයසිය අුභහයෙහස ්
ශෙසිය හතළිසන්වයයි (රු. 6,126,686,2 9.00) 

   2017 වර්ෂශා ප්රතිපාෙන ඉතිරිවීනට ශහේතු 

1. ප්රසම්පාෙන කටයුතු සිදුකර ශකෝ ්ා්ත පිරිනවමීය ශන්  
පුභ ශකෝ ්ා්තතුව පිරිනනන ලෙ 
ශකෝ ්ා්තකරුව් ශග්  අශ්්ෂිත ප්රගතිය ලබා 
ගවීතනට ශනොහවකි වීන 

2.  විශද්  අරුවෙල් සපයන වයාපෘති නඟි්  රියාවට 
නවංවීනට නියමිත වයාපෘතිවලට අොළ ඉඩම් අ්තප්ත 
කර ගවීතශම්දී සිදු වු ප්රනාෙය නත නියමිත කාලරාුවව 
තුළ වයාපෘති රියාවට නවංවීනට ශනොහවකි වීන. 

3.  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ශද්ශීය රොයම් 
ශෙපාර්තශම්් තුව නඟි්  අයිශකොනි්  
ශගොඩනවඟිල්ල ඉදිකිරීන සහහා ශව්  කළ ුවෙල් එන 
වයාපෘතිය සහහා ශයොො ශනොගවීතන. (අනාතය 
නණ්ඩලය නඟි්  ග් නා ලෙ තීරණය  ්නත) 

4.  2017 වර්ෂශා නවෙ භාගශාදී බසන්ාහිර පළා්ත නහා 
නගර සවලුභම් වයාපෘතිශා කටයුතු අවස්  කිරීන. 

5.  2017 වර්ෂය අවසානයට වයාපෘති රියා්තනත කර 
ලවබූ බිල්ප්ත සියල්ල පියවීනට භාණ්ඩාගාරශය්  අ  ්
ුවෙල් ලබා ගවීතනට කාලය  ්ශනොනවති වීන. 

 (v) ශව්  කළ ප්රතිපාෙනවලි්  ඉතිරි වු ප්රතිපාෙන ප්රති තය  ්
ශලස සියයට 1 . යි. 

(ර) අොළ ශනොශේ.  

 

2015- 2017 දක්වා ප්රතිෙංෙනකරණය කළ 

වාරිමාර්ග : ත්රිකුණාණාමලය දිෙනත්රික්කය 
2015 - 2017 வகர புனரகமக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசனத்  

திட்டங்கள்: திருமகாணமகல மாவட்டம் 
IRRIGATION SCHEMES RENOVATED FROM 2015 -2017: 

TRINCOMALEE DISTRICT  
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5. ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ගරු ආර්.එම්. පද්ම 

උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා සවනුව ) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம 

உதயசாந்த குணமசகர சார்பாக) 
(The Hon. Mahinda Amaraweera on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කෘෂිකර්න, ග්රාමීය ය රර්ිකක කටයුතු,  ප ස සම්ප්ත සංවර්ධන, 

වාරිනාර්ග සහ ධීවර හා ාලා සම්ප්ත සංවර්ධන අනාතයතුනාශග්  

ඇුභ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 වර්ෂවලදී ත්රිකුණාණානලය 
දිසත්්රි්කශා ප්රතිසංසක්රණය කරන ලෙ ුභළු, 
නධයන හා නහා වාරිනාර්ග කවශර්ෙ; 

 (ii)  එ  ් එ  ් ප්රතිසංසක්රණ කටයු්තත සහහා 
ඇසත්ශම්් තුගත ුවෙල ශව්  ශව්  ව ශය්  
ශකොපනණෙ; 

 (iii) එන ප්රතිසංසක්රණ කටයුතු  සහහා ශට් ඩර් 
කවහවුව ලවබුශේෙ; 

 (iv)  එශසේ නම්, එන ශට් ඩර් ලබාග්ත 
ශකෝ ්ා්තකරුව් ශේ ශල්ඛ්නය  ් ඉදිරිප්ත 
කර් ශ් ෙ; 

 (v) ඉහත එ  ් එ  ් වර්ෂවලට අොළ ප්රතිසංසක්රණ 
කටයුතුවල ශභෞතික හා මූලය ප්රගතිය ශව්  ශව්  
ව ශය්  කවශර්ෙ;  

 (vi) එන ප්රතිසංසක්රණ කටයුතුවලට අොළ  කයතා 
අධයයන, පාරිසරික සහ ඉංිනශ් රු වාර්තා 
ඉදිරිප්ත කර් ශ් ෙ;  

 (vii) එන ප්රතිසංසක්රණ කටයුතුවලදී ඉව්ත කරන ලෙ 
ශරෝ නඩ, පස,් ශහෝ වවලි සහහා ශට් ඩර් 
කවහවුව ලවබුශේෙ; 

 (viii) එශසේ නම්, එන ශට් ඩර් ලබාග්ත 
ශකෝ ්ා්තකරුව් ශේ ශල්ඛ්නය  ් ඉදිරිප්ත 
කර් ශ් ෙ;   

 ය් න එතුනා ශනන සභාවට ේ ව් ශ් ෙ? 

(ර) ශනොඑශසේ නම්, ඒ න් ෙ? 

 
 கமத்ததாைில், கிராமியப் தபாருளாதார அலுவல்கள், 

கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் 

மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் மகட்ட 

வினா: 

655 656 



පාර්ලිශම්් තුව 

(அ) (i) 2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் 

திருமகாணமகல மாவட்டத்தில் புனரகமக்கப் 

பட்ட சிறிய, மத்திய மற்றும் பாாிய அளவிலான 

நீர்ப்பாசனத்  திட்டங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (ii) ஒவ்தவாரு புனரகமப்புப் பணிக்காகவும் 

மதிப்பிடப்பட்ட பணத்ததாகக தனித்தனியாக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iii) மமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளுக்காக மகள்விப் 

பத்திரங்கள் மகாரப்பட்டனவா என்பகதயும்; 

 (iv) ஆதமனில், அக்மகள்விப் பத்திரங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் பட்டிய 

தலான்கற சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 (v) மமற்படி ஒவ்தவாரு வருடத்துக்கும் ஏற்புகட 

யதான புனரகமப்புப் பணிகளின் தபௌதீக 

மற்றும் நிதிசார் முன்மனற்றம் தனித்தனியாக 

யாததன்பகதயும்; 

 (vi) மமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளுக்கான 

சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, சுற்றாடல் மற்றும் 

தபாறியியல் அறிக்ககககள சமர்ப்பிப்பாரா 

என்பகதயும்; 

 (vii) மமற்படி புனரகமப்புப் பணிகளின் மபாது 

அகற்றப்பட்ட வண்டல் படிவு, மண் அல்லது 

மணலுக்காக மகள்விப் பத்திரங்கள் மகாரப் 

பட்டனவா என்பகதயும்; 

 (viii) ஆதமனில், அக் மகள்விப் பத்திரங்ககள 

தபற்றுக்தகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் பட்டிய 

தலான்கற சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture, Rural Economic 
Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the minor, medium and major irrigation 
schemes renovated in Trincomalee district 
in the years 2015, 2016 and 2017; 

 (ii) the estimated amount for each renovation 
work, separately; 

 (iii) whether tenders were called for the said 
renovation work; 

 (iv) if so, whether a list of names of the 
contractors who obtained those tenders will 
be submitted; 

 (v) the physical and financial progress of the 
renovation work of that contract with 
relevance to each of the aforesaid years; 

 (vi) whether the feasibility study, environmental 
and engineering reports relevant to that 
renovation work will be submitted; 

 (vii) whether tenders were called for the silt, soil 
or sand removed in renovation work; and 

 (viii) if so, whether a list of names of the 
contractors who obtained those tenders will 
be submitted? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුනනි, කෘෂිකර්න, ග්රාමීය ය රර්ිකක කටයුතු, 

ප ස සම්ප්ත සංවර්ධන, වාරිනාර්ග සහ ධීවර හා ාලා සම්ප්ත 

සංවර්ධන අනාතයතුනා ශවුවශව්  නා එන ප්ර ්නයට පිලිතුර 

ෙභාගත* කරනවා.  
 

* ෙභාසම්ෙය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ුභළු පරිනාණ වාරිනාර්ග  

  නධයන පරිනාණ වාරිනාර්ග -  

  2015, 2016, 2017 වසරවලදී ශ්රනඩුව වවව, වා් ඇළ වවව 
සහ යා් ඔය අුවණ යන වාරි වයාපාරවල වාරිනාර්ග පද්ධති 
ශනශහයුම් හා නඩ්තතු, නිර්මිත ඉදිකිරීම් සහ ුවලසථ්ායී වවඩ 
ප්රතිසංසක්රණය, කෘෂි නාර්ග නඩ්තතු කටයුතු, ඇළ නාර්ග 
වවඩි දියුණු කිරීම් කටයුතු, ශෙපාර්තශම්් තු ඉඩම් හා 
අශනකුණා්ත ව්තකම් රර්ෂා කර ගවීතන, ගංවතුර හානි 
අලු්තවවඩියාව්  සිදු කර ඇත. 

  නහා පරිනාණ වාරිනාර්ග- 

  2015, 2016, 2017 වසරවලදී ක් තශල් වවව, ශව් ඩ්රාස්  
වවව, ානර් ාන වවව, ශනොරවවව, නහදිවුල්වවව, අලශලයි 
අුවණ යන වාරි වයාපාරවල වාරිනාර්ග පද්ධති ශනශහයුම් හා 
නඩ්තතු, නිර්මිත ඉදිකිරීම් සහ ුවලසථ්ායී වවඩ 
ප්රතිසංසක්රණය, කෘෂි නාර්ග නඩ්තතු කටයුතු, ඇළ නාර්ග 
වවඩි දියුණු කිරීම් කටයුතු, ශෙපාර්තශම්් තු ඉඩම් හා 
අශනකුණා්ත ව්තකම් රර්ෂා කර ගවීතන, ගංවතුර හානි 
අලු්තවවඩියාව්  සිදු කර ඇත. 

 (ii)  
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[ගරු නහි් ෙ අනරවීර නහතා] 

වර්ෂය ුභළු නාරිනාර්ග 
ඇස්තශම්් තු 

ුවෙල (රු.) 

ුවළු ඇස්තශම්් තු 

ුවෙල (රු) 

2015 වවේ ප්රතිසංස්කරණය 25,517,642.87 25,517,642.87 

2016    

     

වවේ ප්රතිසංස්කරණය 57,658,780.15 

140,032,207.04 

        

අ්තහවර ෙනන ලෙ වවේ 

ප්රතිසංස්කරණය 

13,041,191.06 

අුවණු ප්රතිසංස්කරණය 14,941,437.50 

ඇළ නාර්ග 

ප්රතිසංස්කරණය 

11,914,757.59 

ගංවතුර හානි 42,476,040.74 

2017   

වවේ ගවඹුරු කිරීන 56,068,044.22 

83,348,654.43   
වවේ ප්රතිසංස්කරණය 27,280,610.21 

2015, 2016, 2017 වසර සහහා ුවළු ඇසත්ශම්් තු 

ුවෙල (රු.) 

248,898,504.34 

වර්ෂය ුභළු වාරිනාර්ග 

2015 වවේ ප්රතිසංස්කරණය 

2016         

වවේ ප්රතිසංස්කරණය 

අ්තහවර ෙනන ලෙ වවේ ප්රතිසංස්කරණය 

අුවණු ප්රතිසංස්කරණය 

ඇළ නාර්ග ප්රතිසංස්කරණය 

ගංවතුර හාීත 

වවේ ගවඹුරු කිරීන 
2017   

වවේ ප්රතිසංස්කරණය 
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 (iii) සනහර වයාපෘති යටශ්ත සිදු කරන ලෙ සංවර්ධන කටයුතු 
සහහා ශට් ඩර් කවහවා ඇති අතර, ුභළු පරිනාණ සංවර්ධන 
කටයුතු සහහා ප්රාශද්ශීය වාරිනාර්ග ඉංිනශ් රු බල ප්රශද්  
නට්ටමි්  එන ප්රශද්  තුළ සථ්ාපිත ශගොවි සංවිධාන හා 
ශෙපාර්තශම්් තු සෘජු ශ්රනය නඟි්  සිදුකර ඇත.  

 (iv) ුභළු පරිනාණ වාරි නාර්ග - ඉදිරිප්ත කළ හවකිය (ඇුවණුන 
01)** 

  නධය හා නහා පරිනාණ වාරිනාර්ග - ඉදිරිප්ත කළ හවකිය 
(ඇුවණුන 02)   

 (v) ුභළු පරිනාණ වාරිනාර්ග 

  නධය හා නහා පරිනාණ වාරිනාර්ග 

 (vi)  ුභළු පරිනාණ වාරිනාර්ග - අොළ ශනොශේ 

  නධය හා නහා පරිනාණ වාරිනාර්ග - ෙවනට පවතින 
වයාපාරවල ප්රතිසංසක්රණ, ුනනරු්තථාපන හා අලු්තවවඩියා 
කිරීම් කටයුතු සහහා  කයතා අධයයන වාර්තා සහ පරිසර 
වාර්තා සකස ් කිරීන අව ය ශනොවන බව කාරුිජකව 
සහහ්  කරමි. සියලු කාර්ය්  සහහා ්ශෂේ් අධයයනය  ්
සිදු කර සවලුභම් කිරීශන්  අනතුරුව ඇසත්ශම්් තු සකස ්
කර ඇති බව සහහ්  කරමි. 
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වර්ෂය නධයන පරිනාණ වාරිනාර්ග 
ඇස්තශම්් තු ුවෙල 

(රු.) 

ුවළු 

ඇස්තශම්් තු 

2015     

  

වාරිනාර්ග පද්ධති ශනශහයුම් 

හා නඩ්තතු 

1,490,000.00 

80,200,000.00  

     

වාරි වයාපාරවල නිර්මිත 

ඉදිකිරීම් සහ ුවලස්ථායී වවඩ 

27,600,000.00 

වයාපාරය් හි කෘෂි නාර්ග 

නඩ්තතු කටයුතු 

4,360,000.00 

ඇළ නාර්ග වවඩි දියුණු කිරීම් 

කටයුතු 

46,750,000.00 

2016     

          

වාරිනාර්ග පද්ධති ශනශහයුම් 

හා නඩ්තතු 

2,436,280.00 

163,975,317.00

       

වාරි වයාපාරවල නිර්මිත 

ඉදිකිර්ම් සහ ුවලස්ථායී වවඩ 

89,266,100.00 

වයාපාරය් හි කෘෂි නාර්ග 

නඩ්තතු කටයුතු 

770,000.00 

ඇළ නාර්ග වවඩි දියුණු කිරීම් 

කටයුතු 

71,502,937.00 

වාරි නාර්ග පද්ධති 

ශනශහයුම් හා නඩ්තතු 

5,301,281.00 

146,321,181.00

       

වාරි වයාපාරවල නිර්මිත 

ඉදිකිරීම් සහ මූලස්ථායි වවඩ 

83,300,000.00 

වයාපාරය් හි කෘෂි නාර්ග 

නඩ්තතු කටයුතු 

155,000.00 

ඇළ නාර්ග වවඩි දියුණු කිරීම් 

කටයුතු 

57,564,900.00 

2015,2016,2017 වසර සහහා ුවළු ඇස්තශම්් තු ුවෙල 

(රු.) 

390,496,498.00 

වර්ෂය නහා පරිනාණ වාරිනාර්ග 
ඇස්තශම්් තු 

ුවෙල (රු.) 

ුවළු ඇස්තශම්් තු 

ුවෙල 

2015  

           

වාරිනාර්ග පද්ධති ශනශහයුම් 

හා නඩ්තතු 

399,940,636.00 

614,982,435.52

             

වාරි වයාපාවල නිර්මිත 

ඉදිකිරීම් සහ ුවලස්ථායී වවඩ 

ප්රතිසංස්කරණය 

71,562,892.00 

වයාපාරය් හි කෘෂි නාර්ග 

නඩ්තතු කටයුතු 

42,680,474.00 

ඇළ නාර්ග වවඩි දියුණු කිරීම් 

කටයුතු 

64,454,876.00 

ගංවතුර හානි අලු්තවවඩියාව්  15,963,870.00 

ශද් ගුිජක අවබලපෑම් අවන 

කිරීශම් වයාපෘතිය යටශ්ත 

ක් තශල් සහ ඇල්ශල් නහා 

වාරිනාර්ග වයාපාරවල 

ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු 

20,089,887.52 

ශේලි රර්ෂණ වයාපෘතිය 

යටශ්ත ඇල්ශල් වයාපාරශා 

ශතෝපූර් වවශේ ප්රතිසංස්කරණ 

කටයුතු 

2,898,000.00 

2016  

         

වාරිනාර්ග පද්ධති ශනශහයුම් 

හා නඩ්තතු 

10,197,205.00 

472,682,022.19

           

වාරි වයාපාවල නිර්මිත 

ඉදිකිරීම් සහ ුවලස්ථායී වවඩ 

ප්රතිසංස්කරණය 

128,358,597.00 

වයාපාරය් හි කෘෂි නාර්ග 

නඩ්තතු කටයුතු 

24,654,541.00 

ඇළ නාර්ග වවඩි දියුණු කිරීම් 

කටයුතු 

82,644,890.00 

ශෙපාර්තශම්් තු ඉඩම් හා 

අශනකුණා්ත ව්තකම් රර්ෂා 

කර ගවීතන 

1,507,940.00 

ගංවතුර හානි අලු්තවවඩියාව්  8,856,075.00 

වර්ෂය නහා පරිනාණ වාරිනාර්ග 
ඇස්තශම්් තු 

ුවෙල (රු.) 

ුවළු ඇස්තශම්් තු 

ුවෙල 

    ශද් ගුිජක අවබලපෑම් අවන 

කිරීශම් වයාපෘතිය යටශ්ත 

ක් තශල් සහ ඇල්ශල් නහා 

වාරිනාර්ග වයාපාරවල 

ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු 

19,986,506.74 

    

ශේලි රර්ෂණ වයාපෘතිය 

යටශ්ත ඇල්ශල් වයාපාරශා 

ශතෝපූර් වවශේ ප්රතිසංස්කරණ 

කටයුතු 

196,476,267.45 

2017  

           

වාරිනාර්ග පද්ධති ශනශහයුම් 

නඩ්තතු 

19,342,895.00 

435,478,909.20

             

වාරි වයාපාරවල නිර්මිත 

ඉදිකිරීම් සහ ුවලස්ථායී වවඩ 

ප්රතිසංස්කරණය 

145,351,426.00 

වයාපාරය් හි කෘෂි නාර්ග 

නඩ්තතු කටයුතු 

4,196,000.00 

ඇළ නාර්ග වවඩි දියුණු කිරීම් 

කටයුතු 

78,796,168.00 

ශෙපාර්තශම්් තු ඉඩම් හා 

අශනකුණා්ත ව්තකම් රර්ෂා 

කර ගවීතන 

835,000.00 

ගංවතුර හානි අලු්තවවඩියාව්  288,054.00 

ශද් ගුිජක අවබලපෑම් අවන 

කිරීශම් වයාපෘතිය යටශ්ත 

ක් තශල් සහ ඇල්ශල් නහා 

වාරිනාර්ග වයාපාරවල 

ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු 

186,669,366 

1,523,143,366.91  
2015,2016, 2017 වසර සහහා ුවළු  
ඇස්තශම්් තු ුවෙල (රු.)               

වර්ෂය මූලය ප්රගති   ශභෞතික ප්රගතිය 

    වවඩ අවස්  අවිච්ශේෙ 

2015 88.41 58 - 

2016 70.15 102 - 

2017 87.98 15 9 

වර්ෂය මූලය ප්රගතිය   ශභෞතික ප්රගතිය   

2015 100 84 

2016 59 40 

2017 99 80 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්් තුව 

  ශද් ගුිජක අවබලපෑම් අවන කිරීශම් වයාපෘතිය සහ ශේලි 
රර්ෂණ වයාපෘතිය සහහා  කයතා අධයයන වාර්තා සකස ්
කර ඇත. 

 (vii)  නවත. 

 (viii)  අොළ ශනොශේ. 

(ර)  අොළ ශනොශේ.   

  
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර ්න අංක 6 -  3 /'19(1), ගරු බිනල් ර්තනායක නහතා. 

  
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුනනි, ගරු බිනල් ර්තනායක න් ත්රීතුනා 
ශවුවශව්  නා එන ප්ර ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුනනි, නහානාර්ග හා නාර්ග සංවර්ධන සහ 

ඛ්නිා ශතල් සම්ප්ත සංවර්ධන අනාතයතුනා ශවුවශව්  නා එන 

ප්ර ්නයට පිළිතුර දීන සහහා සති ශෙකක කාලය් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමම  නිසයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
ිරලි/ිරලිසනොච්චි මධාය මහා විදයාලය: මානව  හා 

සභෞතික ෙම්පත් ඌනතාව 
கிளி/ கிளிதநாச்சி மத்திய மகா வித்தியாலயம்: மனித 

மற்றும் தபளதீக வளப் பற்றாக்குகற  
KILI/KILINOCHCHI CENTRAL COLLEGE: LACK OF HUMAN 

AND PHYSICAL RESOURCES  

549/’19 
 

7. ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා (ගරු එෙන. ශ්රීතරන් මහතා 

සවනුව ) 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீமநசன் - மாண்புமிகு சி. சிறீதரன் 

சார்பாக) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan on behalf of the Hon. S. 
Shritharan) 
අධයාපන අනාතයතුනාශග්  ඇූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) කිලිශනොච්ි  දිසත්්රි්කශා, කරච්ි  ප්රාශද්ශීය 
ශල්කම් ශකොට්ඨාසශා කිලි/කිලිශනොච්ි  නධය 
නහා විෙයාලය නමි්   ාාතික පාසල  ් තිශබන 
බව්ත; 

 (ii) කිලිශනොච්ි  දිසත්්රි්කශා පිහිටා තිශබන ාාතික 
පාසල් ශෙක අතරි්  එ  ්පාසල  ්වන ශනහි  ගුරු 
හිඟය, කාර්ය නණ්ඩල  සානාිනකය් ශේ හිඟය, 
ශඩස ්ුනටු හිඟය හා ශවන්ත සම්ප්ත හිඟය් ශග්   
යු්තව රියා්තනක වන විෙයාලය  ්බව්ත; 

 එතුනා ේ ශ් ෙ? 

(ර) (i) එකී පාසශල් විදුහල්පතිවරයා, නිශයෝාය 
විදුහල්පතිවරයා, ගුරුවරු්  සහ අනධයන කාර්ය 
නණ්ඩල සානාිනකය් ශේ නම් කවශර්ෙ; 

 (ii) ශනන විෙයාලශා පවතින අනධයන කාර්ය 
නණ්ඩලශයහි ුනර්පාඩු පිරවීන සහහා ශම් ේවා 
කටයුතු ශනොකිරීනට ශහේතු කවශර්ෙ; 

 (iii) ශනන ුනර්පාඩු පිරවීනට කටයුතු ශනොකර සිටීන 
තුළි්  සිුභ් ශේ අධයාපන කටයුතු දියුණු කළ 

ශනොහවකි බව පිළිග් ශ් ෙ; 

 ය් න එතුනා ශනන සභාවට ේ ව් ශ් ෙ? 

(ඇ) (i) ශනන පාසශලහි ශගොඩනවගිලි අව යතාවය්  
සුනරුව ලබන දිනය කවශර්ෙ; 

 (ii)  ශඩස ්ුනටු හිඟය ුවළුනනි් න සුනරුව ලබන දිනය 
කවශර්ෙ; 

 (iii) ශනන පාසශලහි කාර්ය නණ්ඩල ුනර්පාඩු පිරවීනට 
කටයුතු කරුව ලබන දිනය කවශර්ෙ; 

 ය් න්ත එතුනා ශනන සභාවට ේ ව් ශ් ෙ? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ න් ෙ? 
 
 கல்வி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா: 

(அ) (i) கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில், கரச்சி பிரமதச 

தசயலாளர் பிாிவில் கிளி/ கிளிதநாச்சி மத்திய 

மகா வித்தியாலயம் எனும் தபயாில் மதசிய 

பாடசாகலதயான்றுள்ளது என்பகதயும்; 

 (ii) கிளிதநாச்சி மாவட்டத்திலுள்ள மதசிய 

பாடசாகலகள் இரண்டில் ஒன்றாகிய 

இப்பாடசாகலயில் ஆசிாியர் பற்றாக்குகற, 

பணியாட்தடாகுதி உறுப்பினர்களின் பற்றாக் 

குகற, மமகச கதிகரகளின் பற்றாக்குகற 

மற்றும் ஏகனய வளங்களின் பற்றாக்குகறயுடன் 

இப்பாடசாகலயானது தசயற்படுகின்றது 

என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ)(i) மமற்படி பாடசாகலயின் அதிபர், பிரதி 

அதிபர், ஆசிாியர்கள் மற்றும் கல்விசாரா 

பணியாட்தடாகுதியினாின் தபயர்கள் 

என்னதவன்பகதயும்; 

 (ii) இப்பாடசாகலயில் நிலவும் கல்விசாரா 

பணியாட்தடாகுதியினாின் தவற்றிடங்ககள 

நிரப்புவதற்கு இதுவகர நடவடிக்கக 

எடுக்காகமக்கான காரணம் என்னதவன்ப 

கதயும்; 

 (iii) இவ்தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்காகமயினால் மாணவர் 

களின் கல்வி நடவடிக்ககககள முன்மனற்ற 

முடியாது என்பகத ஏற்றுக்தகாள்வாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) இப்பாடசாகலயின் கட்டடத் மதகவகள் 

பூர்த்தி தசய்யப்படும் திகதி யாது; 

 (ii) மமகச கதிகரகளின் பற்றாக்குகற முழுகம 

யாகப் பூர்த்தி தசய்யப்படும் திகதி யாது; 

 (iii) இப்பாடசாகலப் பணியாட்தடாகுதியினாின் 

தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்கப்படும் திகதி யாது; 

 என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்மறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) there is a national school known as Kili/
Kilinochchi Central College in the 
Karachchi Divisional Secretary's  Division 
in the Kilinochchi District; and 

 (ii) this college, which is one of the two 
National schools in the Kilinochchi District 
is functioning with shortage of teachers, 
shortage of staff, shortage of desks and 
chairs and other resources? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the name of the principal, deputy principal, 
teachers and members of the non-academic 
staff of aforesaid college; 

 (ii) the reasons for not making arrangements to 
fill the vacancies of the non-academic staff 
of this college; and 

 (iii) whether educational activities of the 
students can be developed by not making 
arrangements to fill these vacancies? 

(c) Will  he also inform this House - 

 (i) the date, the building needs of this college 
will be fulfilled; 

 (ii) the date, the shortage of desks and chairs 
will be fully met; and 

 (iii) the date, the vacancies of the staff of this 
college will be filled? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුනනි, අධයාපන අනාතයතුනා ශවුවශව්  නා 

එන ප්ර ්නයට පිලිතුර ෙභාගත* කරනවා.  

 
* ෙභාසම්ෙය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ)  (i)  ඔේ 

 (ii)   මීය ට ශපර අොළ පාසශල් විදුහල්පති විසි්  පාසශල් නානව හා 
ශභෞතික සම්ප්ත ඌනතාව්  සම්බ් ධව වාර්තා කර නවත.  

(ර) (i)  විදුහල්පති - එම්. රවී් ද්ර්  නයා  

   නිශයෝාය විදුහල්පතිවරු  - එස.් කාශ් සව්රනාේ   නයා  - 
ටී. ධර්නරාාා නයා 

   අධයයන කාර්ය නණ්ඩල නාන ශල්ඛ්නය - ඇුවණුන 01    

   අනධයයන කාර්ය නණ්ඩල නාන ශල්ඛ්නය - ඇුවණුන 02    

 (ii)   ාාතික පාසල්වල සිටින ශිෂය සංඛ්යාව නත අව ය ුනර්පාඩු 
පිරවීනට කටයුතු කර ඇත. ෙවනට ශනහි පාසල් කම්කරුව්  
තිශෙශන  ් (03), ුවරකරුව්  තිශෙශන  ් (03), 
රසායනාගාර සහකාර තිශෙශන් (03) හා සීතපාර්ෂක 
කම්කරුව්  ශෙශෙශන  ්(02) රදී ව ශය්  ශසේවය කරුව 
ලබයි.  

   අව ය ුනර්පාඩු පිරවීනට කටයුතු සිදු කළෙ, ශවන්ත 
ශහේතූ්  නිසා එන පාසල්වල ශසේවක සංඛ්යාශේ ඌනතාව  ්
නතු වී ඇත. ඌන ශසේවක සංඛ්යා සහහා නව බහවා ගවීතම් 
සිදුකරන අවසථ්ාශේදී ුනර්පාඩු පිරවීනට කටයුතු ශකශර්.  

 (iii)  ෙවනට පවතින ඌනතාව්  පිළිබහව විදුහල්පතිවරයා ෙවුවම් 
දු්  පුභ, ඉදිරිශාදී ඒවා සම්පූර්ණ කිරීනට කටයුතු කරුව 
ලවශබ්.  

(ඇ) (i)  201  වර්ෂශා සිට ශනන පාසලට පහත සහහ්  
ශගොඩනවඟිලි ලබා දී ඇත. 

   •   විදුහල්පති නිල නිවස 

   • නහල් තුනකි්  යු්ත ප් ති කානර ශගොඩනවඟිල්ල  ්
සාෙමි්  පවතී. 

  වාර්ෂිකව ලවශබන ප්රතිපාෙනවලි්  සෑන පාසලකන 
අව යතා සුනරාලීනට හවකි වන පරිදි ශගොඩනවඟිලි ලබා දීන 
සිදු ශකශර්.  

 (ii)  ප්රතිපාෙන ලවශබන රකාරය අුවව සිදු ශකශර්.  

 (iii) ඔේ. 

   උපාධිධාරි්  රැකියාගත කිරීශම් වවඩසටහන යටශ්ත බහවා 
ගුව ලවබූ, ශර්ඛීය අධයාපන අනාතයාං ය හා ඒ යටශ්ත 
පවතින රයතනවල ශසේවය කරුව ලබන සංවර්ධන 
සහකාර, මූලය/සවලුසම් සහකාර සහ සංවර්ධන නිලධාරි් , 
ාාතික පාසල්වල පවතින ගුරු ුනර්පාඩු සහහා බහවා 
ගවීතනට තරග විභාගය් පව්තවා ුභදුුභකම් ලවබූව්  සහහා 
ප්රාශයෝගික පරී්ෂණය ෙ පව්තවා ඇත. කිළිශනොච්ි  
දිසත්්රි්කශා, කිළි/කිළිශනොච්ි  නධය නහා විෙයාලශා, 
භූශගෝලය හා ුනරවවසි අධයාපනය යන විෂයය්  සහහා 
ුනර්පාඩු එක් පවතින අතර, එන ුනර්පාඩුව ඉහත සම්ුවඛ් 
පරී්ෂණශය්  ුභදුුභකම් ලබන අයශග්  ප්තකිරීනට 
කටයුතු කරුව ලවශබ්. 

  13 වසරක සහතික කරන ලෙ අධයාපන වවඩසටහන යටශ්ත 
2018 වර්ෂශාදී උතුරු පළාශ්ත ාාතික පාසල් සහහා 
උපාධිධාරි ගුරුවරු්   3  ් ප්ත කළ අතර, එහිදී කිළි/
කිළිශනොච්ි  නධය නහා විෙයාලශා පවවවති ගුරු ුනර්පාඩු 
සහහා, ශිල්ප කලා විෂයය සහහා එ  ් ගුරුවරශයකුණා්ත 
අභය් තර නිර්නාණකරණය විෂයය සහහා එ  ්
ගුරුවරශයකුණා්ත ව ශය්  ගුරුවරු්  ශෙශෙශන  ්ප්ත කරන 
ලදී.  

   13 වසරක සහතික කරන ලෙ ඇතවම් වෘ්තතීය විෂයය්  
සහහා ුභදුුභකම් ල්ත උපාධිධාරි්  ප්රනාණව්ත තරම් 
ශනොනවති බවවි් , ඩි්ශලෝනාධාරි්  බහවා ගවීතනට අනාතය 
නණ්ඩල අුවනවතිය ඉල්ලා ඇති අතර, එන අුවනවතිය ලෙ පුභ 
බහවා ගවීතනට කටයුතු කරුව ඇත. ඒ අුවව 2019 වර්ෂශාදී 
ෙ උ්ත වවඩසටහන යටශ්ත උතුරු පළාශ්ත ගුරු ුනර්පාඩු 
සහහා ගුරුවරු්  අුවයු්ත කරුව ලවශබ්.  

   අවසාන වසශර් සීනාවාසික ුනහුණුව ලබන ශි්ෂණ විෙයා 
ඩි්ශලෝනා අ ශ්්ෂකයි්   , 89  ් සිටී. ඔවු්  අතරි්  
අවස්  විභාගය සන්තවන ඩි්ශලෝනාධාරි් ශග් , 2019 
වර්ෂශා පාසල්වල ශතවන අධයයන වාරය රරම්භශාදී 
උතුරු පළාශ්ත පවතින ුනර්පාඩු සංඛ්යාව සලකා බලා, 
ාාතික හා පළා්ත පාසල් සහහා එන ගුරුවරු්  අුවයු්ත 
කරුව ලවශබ්. එහිදී ශනන පාසශල් ුනර්පාඩු තිශබ් නම්, 
අොළ ුනර්පාඩු සහහා ෙ එන ගුරුවරු්  අුවයු්ත කරුව 
ලවශබ්.  

(ඈ)  ඉහත ඇ (iii) හි ප්ර න්යට අොළ පිළිතුරු අුවව උතුරු පළාත තුළ 
උපාධිධාරි හා විෙයාපීඨ ඨ ගුරු හිඟය පියවීනට කටයුතු කිරීශම්දී උ්ත 
පාසශල් ෙ ුනර්පාඩු පිරවීනට කටයුතු කළ හවකි බවවි්  ගවටලුව  ්ඇති 
ශනොවන බව ේ වමි.  
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————————— 
**  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
**   நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්් තුව 

උපසයෝජනය කළ ෙහ සනොකළ රජස  ඉඩම් : 

හම්බන්සතො  ෙහ ත්රිකුණාණාමල දිෙනත්රික්ක 
உபமயாகிக்கப்பட்ட மற்றும் உபமயாகிக்கப்படாத 

காணிகள்: அம்பாந்மதாட்கட மற்றும் 

திருமகாணமகல மாவட்டம் 
UTILIZED AND UNUTILIZED STATE LANDS: HAMBANTOTA 

AND TRINCOMALEE DISTRICTS  

587/’19 

8. ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල 

ගුණවර්ධාන මහතා සවනුව ) 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர - மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல 

குணவர்தன சார்பாக) 

 (The Hon. Mahinda Amaraweera on behalf of the Hon. 
(Dr.) Bandula Gunawardane) 

 ඉඩම් සහ පාර්ලිශම්් තු ප්රතිසංසක්රණ  
අනාතයතුනාශග්  ඇූ  ප්ර න්ය - (1): 

(අ) (i) 2016 අයවවය ශයෝානා අංක 210ට අුවව, නවේ 
සෑදීශම් හා ශකොටස ්කිරීශම් කර්නා් තය සහ නවේ 
අලු්තවවඩියාව දිරිගව් වීනට හම්බ ් ශතොට සහ 
ත්රිකුණාණානල ප්රශද් ශා රාශා ඉඩම් ලබාදීනට 
ශයෝානා කළ බව පිළිග් ශ් ෙ; 

 (ii) දිසත්්රි්ක ශල්කම්වරයා විසි්  සකස ් කර ඇති 
රාශා නිල වාර්තා අුවව, හම්බ් ශතොට සහ 
ත්රිකුණාණානල දිසත්්රි්කය් හි පවතින රාශා ඉඩම් 
ප්රනාණය ශහ්ටයාර ශකොපනණෙ; 

 (iii) රාය විසි්  හඳුනාශගන ඇති, රාය සතු එකී 
ඉඩම්වලි්  ඵලොයී ශලස උපශයෝානය කළ සහ 
ශනොකළ ඉඩම් ප්රනාණය ශව්  ශව්  ව ශය්  
ශකොපනණෙ; 

 (iv) 2016 අයවවය ශයෝානා අංක 210ට අුවව, ශබො 
දු්  ඉඩම් ප්රනාණය සහ ඒවා ශබො දු්  ුනද්ගලය්  
කවුරු් ෙ; කුණානන ශකෝ ශද්සි යටශ්තෙ; 

 ය් න එතුනා ශනන සභාවට ේ ව් ශ් ෙ?  

(ර) ශනො එශසේ නම්, ඒ න් ෙ? 
 
 

 காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சகரக் 

மகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவு 

திட்டத்தின் 210 ஆம்  பிமரரகணயின் பிரகாரம் 

கப்பல் கட்டுதல் மற்றும் பாகங்களாக கைற்றும் 

ககத்ததாைிகலயும் மற்றும் கப்பல் திருத்துதகல 

யும் ஊக்குவிப்பதற்கு அம்பாந்மதாட்கட மற்றும் 

திருமகாணமகல பிரமதசங்களில் அரச காணி 

ககள வைங்குவதற்கு முன்தமாைியப்பட்டுள்ள 

ததன்பகத அவர் அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) மாவட்ட தசயலாளாினால் தயாாிக்கப்பட்டுள்ள 

அரசாங்கத்தின் உத்திமயாகபூர்வ அறிக்ககக் 

மகற்ப அம்பாந்மதாட்கட மற்றும் திருமகாண 

மகல மாவட்டங்களில் உள்ள அரச காணிகளின் 

அளவு எத்தகன தஹக்டயார்கள் என்பகதயும்; 

 (iii) அரசாங்கத்தினால் இனங்காணப்பட்டுள்ள, 

அரசுக்குச் தசாந்தமான மமற்படி காணிகளில் 

பயனுறுதிமிக்க வககயில் உபமயாகிக்கப் 

பட்டுள்ள மற்றும் உபமயாகிக்கப்படாத காணி 

களின் அளவு தவவ்மவறாக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 (iv) 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் 

திட்டத்தின் 210 ஆம் இலக்க பிமரரகணக்மகற்ப 

பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காணிகளின் அளவு மற்றும் 

அகவ யாருக்கு எந்த நிபந்தகனகளின் 

அடிப்பகடயில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது என்ப 

கதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that it was proposed to 
provide Government lands in Hambantota 
and Trincomalee to promote ship building, 
ship breaking and ship repair industry as per 
Budget proposal No.210 of 2016; 

 (ii) the extent of Government lands in the 
Hambantota and Trincomalee Districts in 
hectares, according to the official reports 
compiled by the District Secretary; 

 (iii) the extent of land productively utilized and 
unutilized out of those Government lands 
identified by the Government, separately; 
and 

 (iv) the extent of land distributed and the 
persons to whom lands were distributed as 
per Budget proposal No.210 of 2016 and on 
what conditions? 

(b) If not, why?  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුනනි, එන ප්ර න්යට පිළිතුර නා ෙභාගත* 

කරනවා. 

 
* ෙභාසම්ෙය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ) (i) පිළිගනිමි. 

 (ii) ත්රිකුණාණානලය දිසත්්රි්කශා රාශා ඉඩම් ෙළ ව ශය්  -  
ශහ්ටයාර් 3,0 ,261 

  (ශහ්ටයාර් තු් ල්ෂ ප් ෙහස ්ශෙසිය හවටඑකයි.) 

  හම්බ් ශතොට දිසත්්රි්කශා රාශා ඉඩම් ෙළ ව ශය් 
 -  ශහ්ටයාර්      ,268 

  (ශහ්ටයාර් හතළිසප්් ෙහස ්ශෙසිය හවටඅටයි.) 

 (iii) උපශයෝානය කරන රාශා ඉඩම් 

   ත්රිකුණාණානලය දිසත්්රි්කය ෙළ ව ශය්  -ශහ්ටයාර්  
2,73,580 

   (ශහ්ටයාර් ශෙල්ෂ හව්තතෑතු් ෙහස ්ප් සිය අූ වයි.) 

  හම්බ් ශතොට දිසත්්රි්කය ෙළ ව ශය්  - ශහ්ටයාර්   
41,130 

   (ශහ්ටයාර් හතළිසඑ්්ෙහස ්එකසිය තිහයි.) 

665 666 



2019 නාර්තු 16 

  උපශයෝානය ශනොකළ රාශා ඉඩම් 

   ත්රිකුණාණානලය දිසත්්රි්කය ෙළ ව ශය්  -   ශහ්ටයාර්   
31,681 

   (ශහ්ටයාර් තිසඑ්්ෙහස ්හයසිය අූ එකයි.) 

   හම්බ් ශතොට දිසත්්රි්කය ෙළ ව ශය්  -   ශහ්ටයාර්              
4, 138 

   (ශහ්ටයාර් හාරෙහස ්එකසිය තිසඅ්ටයි.) 

 (iv) ත්රිකුණාණානලය දිසත්්රි්කශා ඉඩම් ශබො දී ශනොනවත. 

  හම්බ් ශතොට නාගම්ුනර නහි් ෙ රාාප්ෂ වරාය සහහා පහත 
සහහ්  පරිදි ඉඩම් ලබා දී ඇත. 

  දියකඩනය සහහා ශහ්ටයාර්  0.2969යි. (ශහ්ටයාර් 
පනහයි ෙ න ශෙකයි නවයයි හයයි නවයයි.)  

  රාශා ඉඩම් රඥා පනශ්ත 06 සහ 60 වග් තිය යටශ්ත 
නිෙහස ්දීනනා ප් ලබා දී ඇත. 

  වරාය ප්රධාන ඇළ නාර්ගය සහහා ශහ්ටයාර් 26. 167යි. 
(ශහ්ටයාර් විසිහයයි ෙ න හතරයි එකයි හයයි හතයි.) 

  ර ාශා ඉඩම් රඥා පනත යටශ්ත දීර්ඝ කාලීන බදු ලබා දී 
ඇත. 

  (ත්රිකුණාණානලය සහ හම්බ් ශතොට දිසත්්රි් ශල්කම් ශවති්  
ලබා ග් නා ලෙ ශතොරතුරු අුවව ඉහත ශතොරතුරු ඉදිරිප්ත 
කර ඇත.) 

(ර) අොළ ශනොශේ. 

   
ගරු ඩලෙන අලහප්සපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථානායකතුනනි, ෙවස රරම්භශා අප්රස් න 

නාතෘකාව් ශවත ඔබතුනාශේ අවධානය ශයොුව කිරීනට සිදුවීන 

ගවන නා කනගාටු ශවනවා. ඒ පිළිබහව අෙ ෙවශසේ්ත, ඊශා ෙ වශසේ්ත 

විෙු්ත නාධයශය්  හා ුව්රිත නාධයශය්  අපට ෙවන ග් න 

ලවබුණා. ගරු ර් ා්  රානනායක රාාය ඇනතිතුනාශේ ශකොශ්්  

පිළිබහ ප්ර ්නය නවවත වතාව් කරළියට ඇවිල්ලා තිශබනවා. අෙ 

"දිවයින" ප්ශා වාර්තා කර් ශ් , න් ත්රීතුන් ලාශේ න්ත ද්රවය 

භාවිතය පිළිබහව ශසොය් න පාර්ලිශම්් තුශේ වවෙය සායනය් 

පව්තවන ශලස කථානායකතුනාට ෙවුවම් දු් නාය කියලායි. ගරු 

කථානායකතුනනි, ශනය ඉතාන බරපතළ ත්ත්තවය්. ර් ා්  

රානනායක රාාය අනාතයතුනා ළඟ ඒ ශතොරතුරු ඇති. ඒ ශතොරතුරු 

ඔබතුනාට දු් නාය කියලා්ත කියනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නට ලවබුශණ් නවහව.  

 
ගරු ඩලෙන අලහප්සපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

නා ේ ශ්  නවහව. ඒ බව එතුනා ප්රසිද්ධිශා කියා තිබුණා. ඒ 

වාශේන රර්ෂක අං වලට දු් නාය කියලා්ත කියනවා. හවබවයි 

ගරු කථානායකතුනනි, ඔබතුනා හිත් න, කවුරු්  ශහෝ 

න් ත්රීවරයකුණා කිේශවෝත, පාර්ලිශම්් තුශේ න් ත්රීවරු්  

ශෙශෙනකුණාට ඒඩ්ස් හවදිලාය කියලා, ඒ න් ත්රීවරු් ශේ පවුල් විවිත 

පවා විනා  ශවනවා. නා ඒ ශචෝෙනාවට ශචෝෙනා කරනවා 

ශනොශවයි. හවබවයි ශම් පිළිබහව යම්කිසි කඩිනම් පියවර් ශගන, 

ර් ා්  රානනායක නවතිතුනා ශහළිෙරවු කළ න් ත්රීවරු්  ඉ් නවා 

නම්, ඒ නම් ශහළිෙරවු කරලා, ඔබතුනාශේ පව්තශත්  ඒ පිළිබහව 

ප්ෂ නායකයි් ට ෙවුවම් දීලා, විධින්ත පරී්ෂණය් කරලා ඒ 

නම් ශහළිෙරවු කර් න ඕනෑ. ඒකට විරුද්ධව ශනොශවයි නා 

කිය් ශ් . නුව්ත ශම් පාර්ලිශම්් තුශේ න් ත්රීවරු්  22 ශෙනා 

ශනොන ශද් පාලන ප්ෂයකට අයිති වුණ්ත, ශනොන ශද් පාලන 

නතවාෙ ෙවරුව්ත, ශම් හරහා ශපොදුශේ 22 ශෙනාටන ශපෞද්ගලිකව 

උපයාග්ත යම් කීර්තියකට බරපතළන සනාායීය ප්රහාරය් 

එල්ලශවලා තිශබනවා. 

ඒ නිසා නන ඉතාන ශගෞරවශය්  සහ කාරුිජකව 

ඔබතුනාශග්  ඉල්ලීන් කරනවා, ඒ නම් ටික ඔබතුනා ළඟ 

තිශබනවා නම් න් ත්රීවරු් ශේ ර්තන ගරු්තවය ශවුවශව්  ඒවා 

ශහළිෙරේ කර් න; එශහන නව්තනම් ශපොලීසිශය්  ඉල්ලීන් 

කර් න, ශහළිෙරේ කරලා ඒ ගවන පරී්ෂණ පව්තව් න කියලා. 

ශපොදුශේ ශනන අපකීර්තිය, උ්තතරීතරයි කියලා වයවස්ථාශව්  

හඳු් වන පාර්ලිශම්් තුවට දිගි්  දිගටන එ් න කටයුතු කර් න 

එපා කියන ඉල්ලීන සියලුන න් ත්රීවරු්  ශවුවශව්  නන නවවත 

වතාව් කර් න කවනවතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොහයි ගරු න් ත්රීතුනා. ඒ ගවන විශ ේෂශය්  සහහ්  

කර් න,- [බාධා කිරීන්] 

 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුනනි, එතුනා ඉදිරිප්ත කළ කාරණය ගවන 

රණ්ඩු ප්ෂශා න් ත්රීවරශය් විධියට නන වචනය් කිය් න 

ඕනෑ. ශම්ක වවරැදි පූර්වාෙර් ය්, ගරු කථානායකතුනනි. ර් ා්  

රානනායක නවතිතුනා රණ්ඩු ප්ෂශා රාාය ඇනතිවරශය් 

තනයි. එතුනා ශම්ක තන් ශේ ශද් පාලන උපාය් විධියට දිගි්  

දිගටන නාධය ඉස්සරහා කරන ශෂෝ එක්. ඒ සහහා අහිංසක 

න් ත්රීවරු්ත සම්බ් ධ කරනවා. ගරු කථානායකතුනනි, එන නිසා 

ශම්කට නවදිහ්ත වීන් ශව් නන ශවනවා. එතුනා ශම්ශක්  නතර 

වුශණෝත, තව සතිය් ගිහිල්ලා තව්ත නාතෘකාව් හො ගීත. 

ශම්ක ඉතිහාසශා්ත ශවලා තිශබනවා. එන නිසා ශම් ගවන 

කඩිනමි්  කටයුතු කර් න කියා ඉල්ලීන් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොන ස්තුතියි ගරු න් ත්රීතුනා. 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
 

නැඟී සිටිස ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නහි් ෙ අරනවීර න් ත්රීතුනා. 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු කථානායකතුනනි, ශනන ශචෝෙනාව ඉතාන්ත බරපතළයි. 

ශම් ශචෝෙනාව සම්පූර්ණ අසතයයි කියලා අපි කිය් ශ්  නවහව. 

අපි ඒ තවනට ප්ත ශව් න ූ ොනනකුණා්ත නවහව. එතුනා යම් 

කරුණ් ඉදිරිප්ත කරනවා නම්, එතුනා ළඟ ශතොරතුරු තිබිය 

යුතුයි. ශම්  22 ශෙනා අතශර් එව්  ශකශන් ඉ් නවා නම්, 
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පාර්ලිශම්් තුව 

වහාන පරී්ෂණය් පව්තවලා ඒක ශහළිෙරේ කර් න. ශපොදුශේ 

න් ත්රීවරු 22 ශෙනාටන එන ශචෝෙනාව එල්ල වීන ඒ තරම් 

සාධාරණ නවහව. ශනොකෙ, සනාාය අෙ සෑන න් ත්රීවරශය් දිහාන, 

ඇනතිවරශය් දිහාන බල් ශ්  ශකොශ්්  ගහනවාෙ කියන එක 

පිළිබහ සවකයකි් . තව්ත කාරණය් තනයි, පාර්ලිශම්් තු 

න් ත්රීවරු, ඇනතිවරු ශකොශ්්  ගහනවා කිේවාන, එය පාසල් 

ෙරුව් ට, තරුණය් ට නරක රෙර් ය් ශවයි. න් ත්රීවරු්ත, 

ඇනතිවරු්ත ශකොශ්්  පාවිච්ි  කරනවා නම්, අපි්ත ෙවස් ඒවා 

පාවිච්ි  කරලා බලුවෙ ෙ කියලා ඒ අය කල්පනා කරයි. 

එශහන වුශණෝත ශම්ක ුනරුද්ෙට යනවා. "අපි්ත ගවහුවාන 

ශනොකෙ" කියලා ඒ අය හිතනවා. න් ත්රීවරු් , ඇනතිවරු්  

පාවිච්ි  කර් ශ්  ශහොහ ශද්වල් කියලා හිතන පිරිස ්ඉ් නවා, ඒ 

අයශේ අුවගාමිකය්  ඉ් නවා. ඒ අය හිතුශවෝත ශම්ක එක 

වතාව් පාවිච්ි  කරලා බලුව කියලා, ඒක ුනරුද්ෙකට ය් නට 

ුනළුව් . එන නිසා ශම්ක ඉතාන්ත නරක ත්ත්තවය්. අපි 

කිය් ශ්  නවහව ශම් ශචෝෙනාව පව්තතකට ෝ න කියලා. එශහන 

ශතොරතුරු තිශබනවා නම් කරුණාකරලා ශහළිෙරවු කර් න. ඒ 

වාශේන ඒ වවරැද්ෙ කරන කවුරු්  ශහෝ ඉ් නවා නම් ඒ අයට 

උපරින ෙඬුවම් ලබාශේ න්ත කටයුතු කර් න.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශබොශහොන ස්තුතියි ගරු න් ත්රීතුනා. [බාධා කිරීන්] ඔේ, 

කිය් න ගරු චමි් ෙ විශේසිරි න් ත්රීතුනනි.  

 
ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුනනි, ඔබතුනා දීුන ශකටි උ්තතරය තුළ 

සාධාරණය් ඉටු වුණා කියලා නන හිත් ශ්  නවහව.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නන ෙව්  පවහවදිලි කර් න හේ ශ් . 

 
ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒ පවහවදිලි කිරීන අව යයි. පුභගිය කාලශා කථා බහට ල් 

වුණු නානල් කුණානාර චරිතය වාශේන තනයි ර් ා්  රානනායක 

නවතිතුනා්ත. ශම් ශචෝෙනාවට විරුද්ධව කවුරු්  ශහෝ 

න් ත්රීවරශය් නවගිට්ශටෝත ඒ නවඟිට්ට න් ත්රීවරයා්ත ශම්වාට 

සම්බ් ධයි කියලා ර් ා්  රානනායක නවතිතුනා කියනවා. ඒක 

තනයි එතුනාශේ ස්වභාවය. එතුනා ශහොහ වවඩ කරනවා. අපි නවහවයි 

කිය් ශ්  නවහව. ගාල්ශල් කුනවාශේ සිද්ධිය පවහවදිලි ඇ්තත 

සිද්ධිය්. ඒ පිටුපස සිටි, ඒ සිද්ධිය යට ගවසීන සහහා ශපීත සිටි 

කට්ටිය හිටියා.  

නුව්ත, ර් ා්  රානනායක නවතිතුනා දිගි්  දිගටන සිදු කරන 

න් ත්රීවරු් ට නඩ ගවසීන නවවව්තවීන සහහා ගරු කථානායකවරයා 

විධියට ඔබතුනා වග කිව යුතු වවඩ පිළිශවළ් රියා්තනක කළ 

යුතුයි කියලා නන හිතනවා. එශහන නව්තනම් තව්ත නානල් කුණානාර 

ශකශන් විධියට එතුනා්ත අර්ථ නිරූපණය ශව් නට ඉඩ 

තිශබනවා. එතුනා සනහර ශහොහ ශද්වල් කරන නිසා ශම්ක 

එතුනාශේ නනට ශහොහ නවහව. එන නිසා ඔබතුනා ශම් සහහා 

නවදිහ්ත විය යුතුයි කියලා අපි ශයෝානා කරනවා ගරු 

කථානායකතුනනි.  

 
ගරු  සුෙන්ත පුංචිනිලසම් මහතා 
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 

ගරු කථානායකතුනනි, අශ් ශපෞද්ගලික විවිත තිශබනවා. 

ගරු ර් ා්  රානනායක රාාය ඇනතිතුනාශේ ශපෞද්ගලික විවිතය 

ගවන අපි කථා කර් නට ය් ශ්  නවහව. එශහන නම් අපට්ත 

ශබොරු ශකොණ්ඩය් ො ශගන ඉ් නවා වාශේ ශද්වල් කිය් නට 

ුනළුව් . එතුනාට කියනවා ශනොශවයි. එතුනාශේ අතීතය අරශගන 

බවලුශවෝත, සනහර ශගවල් ගිනි අරශගන තිශබනවා. සා්ෂි්ත 

සනඟන ඒවා ගවන ශතොරතුරු අපි ළඟ තිශබනවා. 

නුව්ත අපි ශපෞද්ගලිකව කාටව්ත නඩ ගහ් ශ්  නවහව. ශම් 

22  ශෙනා පිළිබහව ගරු නහි් ෙ අනරවීර න් ත්රීතුනා කිේවා වාශේ, 

ඔබතුනා්ත එතශකොට ශම්කට අොළ ශවනවා. අපි කවුරුව්ත 

ශපෞද්ගලිකව කරන ශද්වල් ශනශහේ ඇවිල්ලා ප්රසිද්ධිශා කියලා 

උඩ බලාශගන ශකළගහන ත්ත්තවය් ශම් පාර්ලිශම්් තුශේ සිදු 

විය යුතු නවහව, ගරු කථානායකතුනනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශේලු කුණානාර් නවතිතුනා. 

 
ගරු සේලු කුණාමාර් මහතා  
(மாண்புமிகு மவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ගරු කථානායකතුනා, ශම් බරපතළ statement එක 

පරී්ෂණය සහහා CID  එකට ශයොුව කර් න ඕනෑ කියලා නශේ 

අෙහස ප්රකා  කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොන ස්තුතියි. 

 
ගරු ඩලෙන අලහප්සපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කථානායකතුනනි, සනහර ශවලාවට අෙ ෙවශසේ නතු ශවච්ච 

කාරණා "ස් නිශේෙකයාට ශවඩි තවබීන" කියන තවනට ලඝු 

ශව් න ුනළුව් . අපි ශම් උ්තසාහ ග් ශ්  ර් ා්  රානනායක 

නවතිතුනා අපකීර්තියට ප්ත කර් නව්ත, ඔහු වවරදි ශචෝෙනාව් 

කළ බව කිය් නව්ත ශනොශවයි. ඒ නිසා කරුණාකරලා එතුනා 

නිවවරදි නම්, ඒ ශතොරතුරු ලවබිලා තිශබනවා නම්, එතුනා නිෙහස් 

කර් න. ඔබතුනාශේ අවධානයට ශනහි බරපතළකන ශප් ව් න 

ඕනෑ. ගරු කථානායකතුනනි,  පාර්ලිශම්් තු න් ත්රීවරු අතර 

ඔබතුනාෙ ඇතුළ්තව 2  ශෙශන් ඉ් නවා නම්, 22 ්  2 ් 

කිය් ශ්  ෙහශය්  එක්. කවබිනට් නණ්ඩලශා  ් ඉ් නවා 

කිය් ශ් , තිශහ්  පහ් -හශය්  එක්-. ගශම් කිය් ශ්  

ශකොශ්් කාරයා කියලා ශනොශවයි. ගශම් කිය් ශ්  කුණාඩු කාරයා; 

කුණාඩ්ඩා කියලා. ගරු කථානායකතුනනි, අවසාන ව ශය්  ගශම් 

කථාවට හවශේ න ුනළුව් , පාර්ලිශම්් තුශේ ෙහශය්  එක් 

කුණාඩ්ශඩෝ; කවබිනට් නණ්ඩලශා හශය්  එක් කුණාඩ්ශඩෝ කියලා. 

වයවහාරශා එශහන එ් න ුනළුව් . ඒක ඉතාන භයානක 

ත්ත්තවය්. 

669 670 

[ගරු නහි් ෙ අනරවීර නහතා] 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අුවර සිඩ්නි ායර්තන න් ත්රීතුනා. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු කථානායකතුනනි, ශම් ෙවස්වල ර් ා්  රානනායක 

නවතිතුනා කරන ප්රකා  ගවනයි ශම් කථා කර් ශ් . ඇ්තතටන 

එතුනා කියනවා, "නන කථානායකතුනාට ඔ්ශකෝන ලවයිස්තුව දීලා 

තිශබනවා, ශකොශ්්  තිශයනවාෙ කියලා check කර ග් න" 

කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහන ශල්ඛ්නය් නට ලවබී නවහව. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

නුව්ත එතුනා එශහන කියනවා, ගරු කථානායකතුනනි. ඒක 

නාධයවල පවා ප්රචාරය වුණා. සනාා නාධය ාාලවල ඒක ප්රචාරය 

වුණ නිසා ඒ ගවන ප්රකා ය් කර් න කියලා නා ඔබතුනාශග්  

ඉතාන ශගෞරවශය්  ඉල්ලීන් කරනවා. "නන එවවනි ශද්කට බවඳී 

නවහව, ශම් න් ත්රීවරු්  එවවනි ශද්කට බවඳී නවහව"යි කියලා  ෙවඩි 

ප්රකා ය් කර් න ඔබතුනාට ුනළුව්  නම්, එය ඉතාන ශහොහයි. 

ගරු කථානායකතුනනි, ශම්ක හරින අශීලාචාර ශෙය්. තනි 

ුනද්ගලයකුණා හවටියට වවාශඹ් න එතුනා කවනවතියි. නන ේ ශ්  

නවහව, එතුනාශේ කථාව ශකොපනණ පිරිස් අුවනත කරයිෙ කියලා. 

පාර්ලිශම්් තු න් ත්රීවරු හවටියට අපි සියලුශෙනාශේන ශගෞරවය 

එතුනා නවති කරනවා. එතුනා ශම් සිද්ධියට පාර්ලිශම්් තුව ඈහලා 

කථා කරනවා. එතුනා කථානායකතුනාට ලියුන් යවා ඉල්ලීන් 

කර තිශබනවාලු,   සියලු  න් ත්රීවරු් ශේ ශල් ුව්ා පරී්ෂා 

කර් න ඕනෑය කියලා. ගරු කථානායකතුනනි, අපි ශවුවශව්   ඒ 

ගවන ප්රකා ය් කර් න කියලා ඔබතුනාශග්  නා ශගෞරවශය්  

ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුනා එශලස ප්රකා ය් කශළෝත එය 

සනාාගත ශවයි. 

 
ගරු නිසරෝෂන් සපසර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 

ආර්ථික ක යුතු රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு நிமராஷன் தபமரரா - மதசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගරු කථානායකතුනනි, ශම් සම්බ් ධශය්  පරී්ෂණය් 

කරනවාය කියලා ගරු රනිල් වික්රනසිංහ නවතිතුනා භාර ග්තතා. ගරු 

ල්ෂ්න්  කිරිඇල්ල ඇනතිතුනාශේ ප්රධාන්තවශය්  ශම් සහහා 

කමිටුව් ප්තකර, ර් ා්  රානනායක නවතිතුනා  ඒ කමිටුව 

ඉදිරියට ශගනවල්ලා පරී්ෂණය් කළා. කෘතයාධිකාරි 

නණ්ඩලශාදී්ත අපි ශම් පිළිබහව කථා කළා. නුව්ත, එතුනාට 

විරුද්ධව හරි සා්ෂිය් අපට ලවබුශණ් නවහව. ශනොකෙ, පුභගිය 

දිනවල නාධයවල ප්රචාරය වූ වාර්තා අල්ලා ශගන තනයි, ර් ා්  

රානනායක නවතිතුනා සනහර ශද්වල් ප්රකා  කර තිශබ් ශ් . 

කථානායකතුනා හවටියට ඔබතුනා ඒ කමිටුශේ වාර්තාව ශග් වා 

ශගන, ශම් පාර්ලිශම්් තුව තුළි්  ශහෝ එශහන නව්තනම්, CID 

එකට භාර දීලා යම් කිසි පරී්ෂණය් කරලා ශම් ප්ර ්නය අවස්  

කළා නම් අශ් රටට ශහොහයි කියලා න ාා ශම් අවස්ථාශේදී ප්රකා  

කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් සම්බ් ධශය්  අෙහස් ප්රකා  කළ සියලු ගරු 

න් ත්රීතුන් ලාට නාශේ ස්තුතිය ුනෙ කරනවා. ඔබතුන් ලා වාශේන 

ශම් ප්ර ්නශාදී නා්ත වි ාල අපහුභතාවකට ප්තවුණා.  

නන කීප විට්න එතුනාට අවවාෙ කළා, ශම්වා ප්රසිද්ධිශා කථා 

කර් ශ්  නවතිව කරුණු ඇතිව ඉදිරිප්ත කර් න කියලා. ඒ 

වාශේන වාර්තා ශවලා තිශබනවා, නට ඒ නම් ලවයිස්තුව දු් නාය 

කියලා.  නට ඒ විධිශා නම් ලවයිස්තුව් දු් ශ් ්ත නවහව. ඊට 

පස්ශසේ එතුනා  ඒ ගවන ශපොලීසියට ලිේවාය කිේවා. ඊශා නට 

ශපොලිස්පතිතුනාශග්  ලියනන් රවා, "ඒ ගවන පරී්ෂණය් 

කරනවා"  කියලා.   නා ගරු අගනවතිතුනා්ත ශම් ගවන ෙවුවව්ත 

කළා, එතුනා රණ්ඩු ප්ෂශා නායකයා නිසා. ඒ අුවව තනයි අශ් 

රාාය ඇනතිතුනා කියුන විධියට පරී්ෂණය් කශළේ. දින තුනකට 

කලි්  නට ලියනන් දු් නා, "සියලුශෙනාන වවෙය  

පරී්ෂණයකට භාාන කර් න ඕනෑ"ය කියලා. ඒක නට අයිති 

ශෙය් ශනොශවයි. වවෙය පරී්ෂණය කිරීන ඒ අයට අයිති 

ශෙය්. නට ශකශනකුණාශේ ශපෞද්ගලික විවිතයට ඇඟිලි ගහ් න 

බවහව. නන සෑන තීරණය්න ග් ශ්  ප්ෂ නායක කණ්ඩායනට 

කරුණු ඉදිරිප්ත කරලා, ඒ අය කියන විධියටයි.  ශම් සිද්ධිය ඉතාන 

හානිකර බව නා්ත පිළිග් නවා. ඒ ගවන නා ඉතාන කනගාටු 

වනවා. නා්ත ේ න විධියට එතුනාට ඒ ගවන කිේවා.   නා නවවත 

වර් එතුනාට කිය් නම්. ෙව්  ශපොලීසිය පරී්ෂා කරශගන යන 

නිසා ඒ සිද්ධිය එතවනි්  අවස්  ශවයි කියලා නා හිතනවා.  

නා ශම් අවස්ථාශේදී නාධයශයුව්ත ඉතාන ශගෞරවශය්  ඉල්ලා 

සිටිනවා, වගකීශන්  යුතුව ශම්වා  ප්රචාරය කර් න කියලා. 

එශහන ශනොවුශණෝත  හානි ශව් ශ්  පාර්ලිශම්් තුවට.  

ශම් පිළිබහව අෙහස් ප්රකා  කිරීන ගවන නා ඔබතුන් ලාට 

ස්තුතිව් ත වනවා. 

 

විෙර්ජන පනත් සකටුම්පත, 2019 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2019 

APPROPRIATION BILL, 2019 

 
කාරක සභාශේදී තවදුරට්ත සලකා බලන ලදී.- 

[ප්රගතිය: නාර්තු 1 ] 

[කථානායකතුනා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் மமலும் ஆராயப்தபற்றது. -                        

[மதர்ச்சி: மார்ச் 15] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்] 

 
Considered further in Committee.- [Progress:  15th  March] 

[MR. SPEAKER in the Chair.] 

 
101 වන ශීර්ෂය.- බුද්ධාශ්ාෙන හා වයඹ ෙංවර්ධාන 

අමාතයවරයා 

 
01 වන වවඩසටහන.- ශනශහයුම් වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 

රු. 146,700 ,000  
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தகலப்பு 101.-  புத்தசாசன மற்றும் வடமமற்கு அபிவிருத்தி 

அகமச்சர் 
 

        நிகழ்ச்சித்திட்டம் 1.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1 46,700,000  
 

HEAD 101.- MINISTER OF BUDDHASASANA AND WAYAMBA 

DEVELOPMENT   

 
Programme 1.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     

Rs. 146,700 ,000  
 

123 වන ශීර්ෂය. - නිවාෙ  ඉදිිරීමම් ෙහ ෙංෙනකෘතික ක යුතු 

අමාතයවරයා 

 
01 වන වවඩසටහන. - ශනශහයුම් වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 

රු.  28,000,000 

 
தகலப்பு 123.-   வீடகமப்பு நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார 

அலுவல்கள் அகமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள்- மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 528,000,000  

 
HEAD 123.-  MINISTER OF HOUSING, CONSTRUCTION AND 

CULTURAL AFFAIRS 

 
Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 528,000,000 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please!  
 

බුද්ධ  ාසන හා වයඹ සංවර්ධන අනාතයාං ය - වවය ශීර්ෂ අංක 

101 සහ 201.  

නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ය - වවය 

ශීර්ෂ අංක 123, 206 සිට 209 ේවා සහ 309, 310.  

සලකා බවලීන පූර්ව භාග 10.00 සිට අපර භාග 12.30 ේවා 

සහ අපර භාග 1.00 සිට 7.00 ේවා.  

කපා හවරීශම් ශයෝානාව, ගරු ඥානුව්තතු ශ්රීශ් ස්  නහතා. 

 

[மு.ப. 9.47] 
 

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கமள, 2019ஆம் ஆண்டுக்கான 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் ததாடர்பான இன்கறய குழுநிகல 

விவாதத்துக்கு எடுத்துக்தகாள்ளப்படுகின்ற அகமச்சுக்கள், 

அவற்றின் கீழுள்ள திகணக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங் 

களுக்குாிய 101, 201, 123, 206, 207, 208, 209, 309, 310 

ஆகிய இலக்கங்ககளக் தகாண்ட தசலவினத் தகலப்புக்களின் 

கீைான ஒவ்தவாரு நிகழ்ச்சித்திட்டத்துக்குமுாிய அகனத்து 

மீண்டுவரும் மற்றும் மூலதனச் தசலவின ஒதுக்கீடுகளிலிருந்து 

10 ரூபாய் தவட்டப்பட மவண்டுதமன நான் சம்பிரதாய 

பூர்வமாக முன்தமாைிகின்மறன்.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
You can go ahead with your speech. 

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகளரவ தவிசாளர் அவர்கமள, இன்கறய தினம் 

நகடதபறும் வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார 

அலுவல்கள் அகமச்சு, புத்தசாசன மற்றும் வடமமல் மாகாண 

அபிவிருத்தி அகமச்சு ஆகிய அகமச்சுக்கள்மீதான வரவு 

தசலவுத்திட்டக் குழுநிகல விவாதத்தில் இந்த விடயங்கள் 

பற்றிய எனது கருத்துக்ககளயும் முன்கவப்பதற்கு 

அனுமதியளித்த தவிசாளர் அவர்களுக்கு நன்றி! வீடகமப்பு 

நிர்மாணத்துகறகயப் தபாறுத்தமட்டில், தகௌரவ அகமச்சர் 

சஜித் பிமரமதாஸ அவர்களின் தசயற்பாடுகள் மிகவும் 

திருப்திப்படக்கூடிய விதத்தில் அகமந்திருக்கின்றன. அவர் 

சகல மக்களுக்கும் வீடுககள வைங்கமவண்டும் என்ற 

விடயத்தில் பாரபட்சமில்லாமல், இன மபதம், மத மபதம், குல 

மபதம் இல்லாத வககயில் முன்மாதிாியான, முற்மபாக்கான 

அகமச்சராகச் தசயற்படுகின்றார். இவருகடய இந்தச் 

தசயற்பாடுககள அகனத்து அகமச்சர்களும் பின்பற்றுவார் 

களாக இருந்தால், உண்கமயில் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற 

ஐயப்பாடுககளத் தவிர்த்துக்  தகாள்ள முடியும்.  

நாங்கள் கடந்த வரவு தசலவுத்திட்ட விவாதத்தில் எமது 

கருத்துக்ககள முன்கவத்தமபாது, வீடகமப்பு, நிர்மாணத் 

துகறக்குப் தபாறுப்பான அகமச்சர் அவர்கள் அகவ 

அகனத்கதயும் தசவிமடுத்ததுடன், அதகன நிகறமவற்று 

வதற்கும் துாித தசயற்பாடுககள மமற்தகாண்டு வந்தார். 

குறிப்பாகச் தசான்னால், மவகமாகச் தசயற்படுகின்றார்; 

விமவகமாகச் தசயற்படுகின்றார் என்று கூறலாம். அந்த 

வககயில் அவர் யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களில் நல்லவராக, வல்லவராகச் தசயற்படு 

கின்றதார். அவருகடய கடந்த காலப் பணிகள் வீடுகள், வீட்டு 

நிலங்கள் இல்லாமல் வாழ்ந்த மக்கள் திருப்திப்படக்கூடிய 

விதத்தில் அகமந்திருந்தன. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றவன் என்ற வககயில் நான் ஒரு 

விடயத்கதக் குறிப்பிட முடியும். அதாவது அங்கு இதுவகரயும் 

137 வீட்டுத்திட்டங்களுக்கான கட்டுமான மவகலகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டு, துாிதமாக நகடதபற்றுக் தகாண்டிருக் 

கின்றன. அந்தச் தசயற்பாடுககளத் தன்னுகடய அகமச்சின் 

தசயலாளர்கள் உட்பட அதிகாாிகள் மாவட்டக் 

காாியாலயத்தில் பணியாற்றுகின்ற உத்திமயாகத்தர்கள் 

அகனவகரயும் கூட்டுப் தபாறுப்புடன் ஒன்றிகணத்து மிகவும் 

மும்முரமாகவும் சகல மக்ககளயும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய 

விதத்திலும் அவர் மமற்தகாண்டு வருவகதயிட்டு அவகர 

நாங்கள் வரமவற்கின்மறாம்; வாழ்த்துகின்மறாம்.  

அந்த வரவு தசலவுத்திட்ட விவாதத்தில் நான் சில 

விடயங்ககளச் சுட்டிக்காட்டியிருந்மதன். அதில் மூகல 

முடுக்குகள், சந்து தபாந்துகள் என்று பார்க்காமல் சகல கஷ்ட, 

அதிகஷ்டப் பிரமதசங்களிலும் அகமச்சர் அவர்கள் குறித்த 

வீட்டுத்திட்டங்ககள அகமக்கமவண்டும் என்று நாங்கள் 

மகாாிக்கக விடுத்தமபாது, அவர் அந்தக் மகாாிக்கககய 

முழுகமயாக உள்வாங்கி, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 

மாத்திரமல்லாமல், வடக்கு, கிைக்கில் ஏகனய மாவட்டங் 

களிலும் குறிப்பாக, நாடு பூராகவும் அந்த வீட்டுத் 

திட்டங்ககளச் தசயற்படுத்தி வருகின்றார். அக்காலத்தில் 

அவரது பிரதி அகமச்சராக இருந்த தகௌரவ இந்திக 

பண்டாரநாயக்க அவர்களும் அவருக்கு ஒத்துகைப்புக்ககள 

வைங்கி இருந்தார். அமநகமாக இந்த மவகலககள அவருகடய 

தசயலாளர்கள், அதிகாாிகள், மாவட்ட நிர்வாகிகள், குறிப்பாக 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தஜகநாதன் அவர்களின் 

தகலகமயில் தசயற்படுகின்ற அணியினர் துாிதமாகச் தசய்து 

வருகின்றனர் என்கின்ற நல்ல தசய்திகயயும்  நான் இந்த 

இடத்தில் தவளிப்படுத்த விரும்புகின்மறன்.  
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இன்று தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் கலாசார அலுவல்கள் 

என்ற விடயத்கதயும் தபாறுப்மபற்றிருக்கின்றார். கலாசாரம் 

மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாகும். அந்த விடயத்கதயும் 

அகமச்சர் அவர்கள் தபாறுப்புடன் ஏற்றுச் சிறப்பாகச் 

தசயற்படுத்துவார் என்று நான் நிகனக்கின்மறன். நாங்கள் 

பல்லினக் கலாசாரங்ககளக் தகாண்ட மக்கள் வாழுகின்ற ஒரு 

நாட்டில் வாழுகின்மறாம். எங்கள் மத்தியில் முரண்பாடுகள், 

இகடதவளிகள் ஏற்படுமாக இருந்தால், மதசிய ஒற்றுகம 

என்பது குைம்புகின்ற நிகலகமமய ஏற்படும். கடந்த காலத்தில் 

யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பல பிரமதசங்களில் கலாசார 

நிகலயங்கள் அகமக்கப்படவில்கல. மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்தில் 14 பிரமதசச் தசயலகங்கள் காணப்படுகின்றன. 

இவற்றில் 5 பிரமதச தசயலகப் பிாிவுகளில் கலாசார 

நிகலயங்கள் காணப்பட்டாலும் ஏகனய 9 பிரமதசச் தசயலகப் 

பிாிவுகளில் அது அகமக்கப்படாத ஒரு குகற 

காணப்படுகின்றது. இது பற்றி தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடம் நான்  குறிப்பிட்டமபாது, எந்ததந்த இடங்களில் 

கலாசார நிகலயத்கத அகமக்க மவண்டுதமன்கின்ற 

தகவகலத் தருமாறு என்னிடம் மகாாியிருந்தார். அந்தத் 

தகவகல அவருகடய இகணப்புச் தசயலாளர் திரு. லலித் 

மகாகில அவர்களிடம் சமர்ப்பித்திருக்கிமறன். அகமச்சர் 

அவர்கமள, நீங்கள் தசால்கின்ற விடயத்கதச் தசய்கின்றவர் 

என்ற அடிப்பகடயில் இந்தப் பிரமதசங்களில் கலாசார 

நிகலயங்ககள அகமப்பதில் நிச்சயமாக நடவடிக்கக 

எடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கக இருக்கின்றது.  

இன்மனார் விடயத்கதயும் குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். 

அதாவது, இன்கறய காலகட்டத்தில் விழுமியக் கல்வி 

சீர்குகலந்து காணப்படுகின்றது. இந்த விழுமியக் கல்விகய 

value education என்று தசால்வார்கள். ஆனால், அந்தக் கல்வி 

சீர்குகலந்து மபாகக்கூடாது. 

 

  ‘அரம்மபாலும் கூர்கமய மரனும் மரம்மபால்வர்  

 மக்கட்பண்பு இல்லாதவர்’  

என்று திருக்குறளில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது 

அதிகமாகக் கற்றுக் கூர்கமயான அறிகவப் தபற்றிருந்தாலும் 

ஒழுக்கக் கல்வி - விழுமியக் கல்வி இல்லாதுவிட்டால் அவர்கள் 

தவறும் மரத்திற்கு ஒப்பானவர்கள் என்று அந்தத் திருக்குறள் 

கூறுகின்றது. அந்த அடிப்பகடயில் விழுமியக் கல்விகய 

ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் அறதநறி நிகலயங்ககள 

அகமக்கின்ற விடயம் சம்பந்தமாகவும் தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் கவனம் தசலுத்தி வருகின்றார்.  

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have  three more minutes. 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

The Hon. Seeniththamby Yoheswaran told me that he 
will not come today. So, I can take his time. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Okay, you may go ahead, Hon. Member.  

 

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
அண்கமயில் தாைங்குடா, தவல்லாதவளி மபான்ற 

பிரமதசங்களில் அறிதநறி நிகலயங்ககள அகமப்பதற்கான 

கல் நடுகக நிகழ்வுகளும் நகடதபற்றிருக்கின்றன. அகமச்சர் 

அவர்கமள, உங்களுகடய தந்கதயார் இவ்வாறான 

தசயற்பாடுகளின்மூலம் ஏகை -  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
 Order, please! The Hon. Yoheswaran's time is 

already allotted to the Hon. Selvam Adaikkalanathan. So, 
you will have to finish at 10.57 a.m.  

 

ගරු ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Okay, Sir.   
அறதநறி நிகலயங்ககள அகமத்து அதன்மூலம் விழுமியக் 

கல்வியிகன அளிப்பதன்மூலம் மபாகதவஸ்துக்களற்ற - 

குடிமபாகதகளற்ற இளம் சந்ததியிகன உருவாக்கிக் 

தகாள்வதற்மகற்ற விதத்தில் நீங்கள் தசயற்பாடுககள 

முன்தனடுப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நிகனக்கின்மறாம்.  

நீங்கள் கட்சி மபதமில்லாமல், பாரபட்சமில்லாமல் பாராளு 

மன்ற உறுப்பினர்கள், பிரமதச சகப உறுப்பினர்கள் மற்றும் 

மாநகர, நகர சகப உறுப்பினர்கள் எனச் சகலகரயும் 

அகைத்து, அவர்களுடன் கலந்து மபசி உங்களுகடய 

தசயற்பாடுககள மமற்தகாள்வதன்மூலம் முன்மாதிாியாகச் 

தசயற்படுகின்றீர்கள். கடந்த காலத்தில் தகௌரவ அகமச்சர் 

லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல அவர்களும்கூட வீதிகள் அகமக்கும்மபாது 

பாரபட்சம் காட்டாமல் தசயற்பட்டார். அந்த வககயில் 2016 

ஆம் ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட 7 மகாடி ரூபாகய எங்களுக்கு 

ஒதுக்கீடு தசய்திருந்தார். அங்கு பல இடங்களிலும் வீதிககள 

அகமப்பதற்கு அந்த நிதி உதவக்கூடியதாக இருந்தது. எமது 

மக்களும் நாங்களும் நல்ல மவகலககளச் தசய்கின்றவர்ககள 

எப்மபாதும் மனதில் தகாண்டிருக்கிமறாம். இன்று 

அகமச்சர்களான தகௌரவ சஜித் பிமரமதாஸா, தகௌரவ 

லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, சுகாதார அகமச்சர் தகௌரவ ராஜித 

மசனாரத்ன மபான்றவர்கள் பாரபட்சம் காட்டாமல் நல்ல 

தசயற்பாடுககள முன்தனடுத்து வருகின்றார்கள். எமது 

மக்களுக்குப் பாாிய பணிககளச் தசய்வதற்கு உங்களுகடய 

தசயற்பாடுககள முன்தகாண்டு தசல்ல மவண்டும். நாங்கள் 

உங்களுகடய சிறப்பான தசயற்பாடுகளுக்கு எப்மபாதும் பக்க 

துகணயாக இருப்மபாம் என்று கூறிக்தகாள்கின்மறாம்.  

இன்று ஒர் இலட்சம் ரூபாய் வீட்டுத்திட்டம் என்று 

மசாிப்புறம்மபான்ற சில வீட்டுத்திட்டங்களும் காணப்படு 

கின்றன. இந்த வீடுகளுக்கு 300,000 ரூபாய்படி உதவிககள 

வைங்கி அகவ முழுகம தபறுவதற்கும் நீங்கள் உதவ 

மவண்டுதமன்று மகட்டு, எனது உகரயிகன 

நிகறவுதசய்கின்மறன். நன்றி.  

 
[පූ.භා.9. 7] 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා (බුද්ධා ශ්ාෙන හා 

වයඹ ෙංවර්ධාන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா - புத்தசாசன மற்றும் 

வடமமல் அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of 
Buddhasasana and Wayamba Development) 

ගරු සභාපතිතුනනි, ශනන විවාෙයට එකතු වීනට අවස්ථාව 

ලවබීන පිළිබහව නා සතුටු ශවනවා. ඔබතුනා්ත ශහොහ ශබෞද්ධශය්. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ඔබතුනා බුද්ධ  ාසන ඇනතිවරයා හවටියට්ත කටයුතු කර 

තිශබනවා. නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු 

අනාතයාං ශා වවය ශීර්ෂය්ත, නන අනාතය ුරරය ෙරන බුද්ධ  ාසන 

හා වයඹ සංවර්ධන අනාතයාං ශා වවය ශීර්ෂය්ත කියන ශෙකන අෙ 

දිනශා සාකච්ඡා කිරීන නට ශලොකුණා  ්තිය්. අශ් සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනා්ත නන්ත එකතු ශවලා, ශම් රශට් බුද්ධ  ාසනය දියුණු 

කිරීනට වි ාල වවඩ පිළිශවළ් රියා්තනක කරනවා. අශ් රාය ඒ 

ශවුවශව්  ඇප කවප ශවලා කටයුතු කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුනනි, විශ ේෂශය් න අපි සම්බුද්ධ  ාසනය 

රර්ෂා කරනවාය කියන එක කථාශව්  පනණ් ශනොශවයි, 

රියාශව් ෙ ඔ්ුන කර ශප් වා තිශබනවා. විහාරස්ථාන දියුණු 

කිරීන සහ ශබෞද්ධාගනට සම්බ් ධ අශන් සියලු කාරණා 

සම්බ් ධශය්  රියා කර් න වි ාල ුවෙල් ශව්  කර තිශබනවා. 

ාාතික සනගිය සහ සංහිඳියාව ඇති කිරීනට්ත අපි වවඩ 

පිළිශවළ් සකස් කර තිශබනවා. අපි කරන ඒ කටයුතුවලට, බුද්ධ 

 ාසනශා දියුණුවට ානාධිපතිතුනාශේ අරුවෙලිුව්ත ුවෙල් වියෙම් 

කරනවා; ගරු අග්රානාතයතුනා්ත වියෙම් කරනවා; සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනා්ත ගශම් වචතයය, ප් සල, ෙහම් පාසල ශවුවශව්  

වියෙම් කරනවා. නන, නට ලවශබන වවය ශීර්ෂශා ුවෙල්වලි්  ඒ 

වවඩකටයුතු කරශගන යනවා. ඒ විධියට අපි බුද්ධ  ාසනශා 

දියුණුව  උශෙසා වි ාල කාර්ය භාරය් කරනවා. අෙ දිනශා ශම් 

සම්බ් ධශය්  අශ් ගරු න් ත්රීතුන් ලා අසන ප්ර ්නවලට 

උ්තතර දීනට්ත නන ලවහවස්ති ශවලායි ඉ් ශ් .  

ගරු සභාපතිතුනනි, අපි ෙව්  ත්රිපිටකය ාාතික උරුනය් ශලස 

ප්රකා  කර තිශබනවා. එය අපට කර් න බවරි ශවලා තිබුණු 

ශෙය්. අපි නිෙහස ලබාග් න ශපර, අවුරුදු  00ක වාශේ 

කාලය් තිස්ශසේ සම්බුද්ධ  ාසනය විනා  කර් න, අශ් 

ඓතිහාසික ුනස්ශකොළ ශපෝතවල තිබුණු ශද්වල්, ත්රිපිටකශා 

තිබුණු ශථරවාදී ධර්නය වවනි ශද්වල් සම්පූර්ණශය්  විනා  

කර් න ශම් රටට විශද්ශීය රක්රනණ රවා. අපි ඒ සියල්ල පරාාය 

කළා. 19 6 වර්ෂශාදී අපි 2 00වන ශ්රී සම්බුද්ධ ාය් තිය 

සවනරුවා.   

බලංශගොඩ රන් ෙ වනත්රිය හාුවදුරුශවෝ කිය් ශ් , අපි 

නහ්ත ශගෞරවශය් , භ්තිශය්  වවඳුම් පිදුම් කළ ස්වාමීය ්  

වහ් ශසේ නන්. ඒ කාලශා උ් වහ් ශසේශේ ප්රධාන්තවශය් ; 

සභාපති්තවශය්  කමිටුව් ප්ත කරලා, ඒ කමිටුශව්  ත්රිපිටකය 

ගවන වාර්තාව් සකස ්කළා. විශේචන කිරීම්, ශනොශයකුණා්ත පත්රිකා 

ගවසීම්, ත්රිපිටකය සහහ්  ශද්වල් කණපිට හරවමි් , පාලි භාෂා 

ශථරවාදී ධර්නය කණපිට හරවමි්  කරන ලෙ ුවද්රණය කිරීම්, 

නාටය නිර්නාණය කිරීම් වවනි ශද්වල් රාශිය් සිදු වුණා. ඒ නිසා, 

ශම් ශද්වල් වළ්ව් න අපට කටයුතු කර් න සිද්ධ වුණා. ගරු 

සභාපතිතුනනි, හිටුන බුද්ධ  ාසන ඇනතිවරශය් ව ශය්  

ඔබතුනා්ත ශම් යහප්ත කටයු්තතට හවුල් වුණා. අවසානශා, අප 

පිළිගත යුතු ත්රිපිටකය ශනොක්ෙ ය් න සම්බ් ධශය්  ශසොයා 

බවලීනට කමිටුව්  ප්ත කළා.  අපි එකතු ශවලා, ානාධිපතිතුනාශේ 

මූලික්තවශය් , 19 8දී බලංශගොඩ රන් ෙ වනත්රිය 

හාුවදුරුව් ශේ ප්රධාන්තවශය්  ප්ත කළ ඒ කමිටුව තනයි, 

අවසානශා එය පිළිශගන ාාතික වස්තුව් ශලස ශම් රටට පූාා 

කශළේ. එය ෙව්  ාාතික උරුනය් විධියටෙ සලකනවා. 

සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා යුශනස්ශකෝ  සංවිධානය සනඟ 

සම්බ් ධ ශවලා කටයුතු කරනවා. අෙ දිනය ඉතා ඓතිහාසික 

දිනය්. ඇයි ඒ? ත්රිපිටකය ඓතිහාසික ශලෝක උරුනය් බවට 

ප්ත කරන රරම්භක උ්තසව නාලාව අෙ නහුවවරදී රරම්භ 

කරනවා. එපනණ් ශනොශවයි. ලංකාශේන ධාතු්  වහ් ශසේලා 

හවන ස්ථානයකටන වවඩන කරවීනට වවඩ පිළිශවළකුණා්ත සකස් කර 

තිශබනවා. අම්පාශර් ීතලගිරි සෑශය්  ලවබුණු ශගෞතන බුදු 

රාාණ්  වහ් ශසේශේ ධාතු්  වහ් ශසේලා කුණාරුණෑගල 

දිස්ත්රි්කශා ෙවස් හතර්  ප්රෙර් නය කර ව් ෙනානාන කර රටට 

 ා් තිය් ලවශබන වවඩසටහන් රියා්තනක කරනවා. ශථේරවාදි 

ධර්නය රර්ෂා කර ගවීතනට ශම් අුවනත කරන, පිළිග් නා 

ත්රිපිටකය මි්  ඉදිරියට කිසින ශකශනකුණාට ුවද්රණය කිරීනට, ශවන්ත 

අෙහස් ප්රකා  කර වවරදි ශලස අර්ථ නිරූපණය කිරීනට බලය්, 

ඉඩ් නවති බව්ත  නා ප්රකා  කර් න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිතුනනි,  ඉතිහාසශා සිදුවුණු විශද්  රක්රනණ නිසා 

ලංකාශේ පනණ් ශනොව අශන් රටවල්ත ගරුතර ශබෞද්ධ 

භි්ෂූ්  වහ් ශසේලා, ශබෞද්ධයි්  හා රශට් රර්ිකකය විනා යට 

ප්ත වුණා.  ශම් රශට් ශනශත් කර ගවීතනට බවරි වූ ශෙය් නන 

බුද්ධ  ාසන ඇනති හවටියට සිදු කළා. අශ් කමිටුශේ කථා කර 

භි්ෂු ර්ෂණ ක්රනය් ඇති කළා. භි්ෂු ර්ෂණ ක්රනය 

අවසානශා කවබිනට් නණ්ඩලය අුවනත කළා. නන ඒ සහහා 

රුපියල් මිලියන 90් ඉල්ලුවාන, නට රුපියල් මිලියන  0් ඇති 

කිේවා. රුපියල් මිලියන  0් ලවශබනවා. අශ් අනාතයාං ශා 

අරුවෙල් තිශබනවා. ඒ අරුවෙශල් රුපියල් මිලියන  00කට වවඩි 

ුවෙල් තිශබනවා. අපි ශම් ුවෙල ර්ෂණ සනාගනකට පවර් ශ්  

නවහව. ශනොකෙ, අකිල විරාේ ඇනතිතුනා පට්  ග්තත පාසල් 

ර්ෂණ ක්රනය තුළ පුභ ගිය වසශර් රාය ර්ෂණ සනාගනට 

රුපියල් මිලියන 2,700කට  වවඩි ුවෙල් ශගවලා තිශබන බව අපට 

ශහළි වුණා. එන ර්ෂණ ක්රනශාදී පාසල් සිුභ් , ශෙනේපිය් , 

පිරිශව්  ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා රවරණය ශවනවා. නුව්ත ප්රතිලාභ 

ව ශය්  රුපියල් මිලියන  12් පනණ තනයි අරශගන 

තිශබ් ශ් .  ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා අසීතප වුණාන, operation 

එක් කළාන, දුබල ත්ත්තවයකට ප්ත වුණාන ඒ හවන 

අවස්ථාවකන ප්රතිලාභ ඉල්ලුම් කළාන අශ් අරුවෙශල් තිශබන 

රුපියල් මිලියන  00්  ුවෙල් ලබා දීන දිගටන ශකරුණා. 

අපි තීරණය කළා ගරු සභාපතිතුනනි,  ඒ අරුවෙලට ශම් 

මිලියන  0්ත ෙනා  ඒ ුවෙල්ත සනඟ  ඊට වඩා ශහොහ ර්ෂණ 

ක්රනය් ලබා ශේ න. ර්ෂණ ක්රනය ශකොශහොනෙ  රවරණය 

ශව් ශ් ?  ඒශක්  රවරණය ව් ශ්  රාශා ශේතනය් 

ශනොලබන  ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා  පනණයි.  කාලය  ප්රනාණව්ත 

නවති නිසා නන ඒ ගවන කිය් න ය් ශ්  නවහව. ශපෞද්ගලික 

රශරෝගය  ාලාවකට ගිහි්   ශබශහ්ත කර ගවීතනට, දුබල වුණා 

නම් -වකුණාගඩු අනාරුව් නම් එශහන නව්තනම් පිළිකාව් නම්- 

සම්පූර්ණ වියෙම් ඒ ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලාට ශේ න රියා කළා. 

ඇයි අපි එශහන කර් න ඕනෑ.  නන  කථා කර් ශ්  දියුණු 

ප් සල් ගවන ශනොශවයි. දියුණු ප් සල්වලට හවන ොයකයාන 

ශෙනවා, හවන ශද් පාලකයාන ශෙනවා. නුව්ත ශනොදියුණු ප් සල් 

ෙහ ොහ් විතර තිශබනවා. එන ප් සල්වල ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා 

සිටිනවා. ඒ පිළිබහව සහහ්  සංඛ්යා ශල්ඛ්න නා ෙභාගත* 

කරනවා. 

ශම් ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලාට ොනය්  ලවශබ් ශ්  නවහව. 

ව් නිකරශා වියළි කලාපශා දු්ප්ත ගවමි ානතාවට  ස්වාමීය ්  

වහ් ශසේලාට ශබශහ්ත ටික් ශේ න ට තියා ඒ දු්ප්ත ගවමි 

ානතාවට   විව්ත ශව් නට පවා  බවරි අනාරුකම් තිශබනවා.  එන 

නිසා ශනන ර්ෂණ ක්රනශය්  වෙනිකව  ශබශහ්ත ගවීතනට 

විතර් ශනොව රශරෝගය  ාලා අව යතාවය්  සියල්ලන 

677 678 

[ගරු ගාමිණී ායවික්රන ශපශර්රා නහතා] 

——————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් සනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 
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රවරණය වන පරිදි රියා කර් නට පියවර ග් නවාය කියා  ශම් 

අවස්ථාශේදි  කියනවා. රශරෝගය  ාලා ර්ෂණ ක්රනය නිසා 

අශන් රගම්වල අයට්ත  බලපාන පරිදි රියා්තනක කර් නටය 

කියා කවබිනට් නණ්ඩලශා  අශ් ඇනතිවරු් ශග්  ශයෝානාව් 

රවා.  එශසේ නම් නන සතුටු ශවනවා,  අපි රරම්භ කළ  ඒ ර්ෂණ 

ක්රනය නිසා හි් දු රගනට්ත, කශතෝලික රගනට්ත, ඉස්ලාම් 

රගන ට්ත  බලපාන පරිදි රියා්තනක වීන පිළිබහව. ඒ සහහා 

කවබිනට් පත්රිකාව් ඉදිරිප්ත ශේවි.   ඒ තුළි්   ඒ රගම්වල පූාය  

ප්ෂයට්ත ශනන පහුභකම් හා ර්ෂණ ක්රනය ලවශබන පරිදි 

කටයුතු කරන බව අපි රඩම්බරශය්  ශගෞරවශය්  ේ වනවා.  

ඊළඟට  ෙහම් පාසල් ගවන කිය් නට  ඕනෑ.  නන පවහවදිලිව 

කියනවා. ෙහම් පාසල්වල අව යතාවය ගවන කිය් ශ් , ශබෞද්ධ  

භි්ෂූ්  වහ් ශසේලා, ශබෞද්ධයි්   විතර් ශනොශවයි.  ශකොළඹ 

අගරෙගුරු හිමිපාණ්  වහ් ශසේ නට ශකළි් න කිේවා. නට කලි්  

කථා කළ න් ත්රීතුනා ශකළි් න කිේවා, "සනාාය  හවශේ න නම්  

විනය  තිශබ් නට ඕනෑ. නනස හවශේ න  ඕනෑ. අධයා්තමික ගුණ 

වගාව් තිශබ් නට  ඕනෑ. ශනොන තරම්  ශගොඩනවඟිලි,  නහා 

ලස්සන ශගොඩනවඟිලි ෙහස් ගණන් හවදුවාට වවඩ් නවහව." කියා. 

ශගොඩනවඟිලිවලි්  සනාාය  හවශේ ශ්  නවහව. නනස හවශේ න 

නම්  ශකොළඹ අගරෙගුරු හිමිපාණ්  වහ් ශසේ කිේවා වාශේ, අපි්ත 

පිළිග් නවා වාශේ හවන රගන්න  පිළිශගන තිශබනවා, ෙහම් 

පාසල් අනිවාර්ය කළ යුතුය කියන  එක.  ෙහම් පාසල් 

පව්තවාශගන යාශම්දී ශපෞද්ගලික ටියුටරිවලි් , උසස් ශපළ  

ප් තිවලි් , ශපෞද්ගලික ප් තිවලි්  අපිට බාධාව් නවහව.  අපි   

කිය් ශ් , ශම් ළනයි් ට   ඉරිො පස්වරු 2.00 වනතුරු්ත, ශපෝය 

ෙවස්ත අනිවාර්යශය් න   ශපෞද්ගලික  ටියුටරි නවවව්තවිය යුතුය 

කියන  එකයි.   අශන් රගම්වලට  තන් ශේ රගන අුවව, ඒ 

රභාෂය අුවව රියා්තනක ශව් නට  ුනළුව් . එශසේ නම් ශම් 

කවබිනට් පත්රිකාව ගවන නන සතුටු ශවනවා. ඇයි? ගරු ශාෝ්  

අනරතුංග  නවතිතුනා රිස්තියානි රගමික කටයුතු අනාතයතුනා  

හවටියට්ත, ගරු අබ්දුල් හලීම් නවතිතුනා ුවස්ලිම් රගමික කටයුතු 

අනාතයතුනා හවටියට්ත, ගරු නශනෝ ගශ් ස්  නවතිතුනා හි් දු 

රගමික කටයුතු අනාතයතුනා  හවටියට්ත, නන බුද්ධ ාසන  ඇනති 

විධියට්ත,  ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් නවතිතුනා අධයාපන 

අනාතයතුනා විධියට්ත  අ්තස්  කර තිශබනවා. එය නා ෙභාගත  

කරනවා. සනාාය හවශේ න නම් නනස හවදිය යුතුයි.  න්ත කුණාඩු, 

න්ත ද්රවයවලි්  තුර්  වූ ශම් ලංකාව ලස්සන රට් කර් න නම්  

ඒ ග්තත වවඩ පිළිශවළ අුවව අපි රියා කරනවා කියන එක සහහ්  

ලියවිල්ල නා  ෙභාගත* කරනවා. 

ගරු  සභාපතිතුනනි, අපට  ශලොකුණා ප්ර ්නය් තිශබන බව 

කිය් න ඕනෑ.  අශ් රශට්  ශම් ශලෝකයට ශේ නට තිශබන 

උතුම් වස්තු්   ශනොනවාෙ?  අපට ලස්සන ස්වභාව ධර්නය් හිමි වී 

තිශබනවා.  අශ්  රශට්  ශලෝකය ට ශේ නට තිශබන උතුම් 

වස්තුව ශථේරවාදී නිර්නල බුද්ධ ධර්නයයි.  අශ් රශට්  ෙළො 

වහ් ශසේ වවඩ සිටිනවා.  අපට තිශබනවා, ශලෝකශා පවරිජන 

වෘ්ෂය වූ  ාය ශ්රී නහා  ශබෝධී්  වහ් ශසේ. නන  ගිය රටවල 

ෙව්ක ශෙය් තනයි,  අශ් රශට්  තිශබන ශබෝධී්  වහ් ශසේලා 

සනහර තව් වල අරශගන ගිහි්  ශරෝපණයශකොට ව්ත පිළිශව්ත 

කරමි්    හරියට රර්ෂා  කිරීන් ශව් ශ්  නවහව කියන එක. 

නන එන රටවල විස්තර  කිය් ශ්  නවහව. එන නිසා ගරු කටයුතු 

අටනස්ථාන නායක ස්වාමීය ්  වහ් ශසේ  ප්රධානශකොට  ුනරාවිෙයා 

අනාතයාං ශාෙ සහභාගි්තවශය්   අපි කමිටුව් හවටියට ශම් ගවන  

සාකච්ඡා කළා.  ශම් කමිටුශව්  අපි උපශෙස් පත්රිකාව් සකස ්

කරනවා. ාය ශ්රී නහා ශබෝධී්  වහ් ශසේශේ ශව් නට ුනළුව් . 

අෂ්ටඵල ශබෝධී්  වහ් ශසේලාශග්  ශව් නට ුනළුව් . ශෙතිස්ඵල  

ශබෝධී්  වහ් ශසේලාශග්  ශව් නට ුනළුව් . ශම් ශබෝධී්  

වහ් ශසේලාශග්  අංකුණාර ශහෝ  යම්  තවනකට  ශගන ශගොස්  

ශරෝපණය  කර් ශ්  නම්, ශම් ශම් විධියට ගරු ස්තකාර, ව්ත 

පිළිශව්තශකොට රර්ෂා කළ යුතුය කියන උපශෙස් පත්රිකාව් 

ප්රතිප්තතිය් හව ටියට එළි ෙව්වීනට්ත ඒ කමිටුව   තීරණය කර 

තිශබනවා. 

ගරු සභාපතිතුනනි, ඊළඟට ශනොශරොච්ශචෝ ශල් බලාගාරය 

පිළිබහව ප්ර ්නය් රවා. ශනොශරොච්ශචෝශල් බලාගාරශය්  

පිටවන දුශන්  ාය ශ්රී නහා ශබෝධී්  වහ් ශසේට වි ාල විනා ය් 

ශව් නයි ගිශා. ඒ සම්බ් ධශය්  පාර්ලිශම්් තුශේදී ප්ර ්නය් 

අහලා තිබුණා. ලංකා විදුලිබල නණ්ඩලය ඇතුළු විශ ේෂඥයි්  

රාශිය් සකස් කළ වාර්තාව පාර්ලිශම්් තුවට ශෙනවා විතර් 

ශනොශවයි, ඉදිරිශාදී එය සභාගත කරලා ඊට අව ය පියවර 

ග් නවා. ගරු සභාපතිතුනනි, ඔබතුනා්ත හිටුන විදුලිබල 

ඇනතිවරශය්. ඉදිරිශාදී අපි ඒ වස්තුව රර්ෂා කර් න ඕනෑ. ඒ 

සහහා පියවර ග් නවා, ගරු සභාපතිතුනනි. 

ඊළඟට අපට තිශබ් ශ්  ශනොදියුණු විහාරස්ථාන දියුණු 

කිරීනයි. නා කථා කර් ශ්  දියුණු ප් සල් ගවන ශනොශවයි. දියුණු 

ප් සල්වලට ඕනෑ තරම් ොයකශයෝ ඉ් නවා. ගරු සභාපතිතුනනි, 

ඔබතුනා විප්ෂශා සිටියදී අශ් ශසෝන ස්වාමීය ්  වහ් ශසේ්ත 

එ්ක ගිහි්  විල්ප්තතුශේ විහාරස්ථානය් ඉදිකිරීනට කටයුතු 

රරම්භ කළා ශ් ෙ? විල්ප්තතු නායිශම් පිහිටි ඒ ශනොදියුණු 

විහාරස්ථානය විවෘත කශළේ 2018 සිංහල අවුරුද්ෙ ඉවරශවලා 

අශප්රේල් නාසශා 18 වන ොයි. එො තනයි නන අනාතයාං යට රශේ. 

නන්ත, ගනශේ හිටුන ශල්කම්තුනා්ත කානරශා වාඩිශවලා සිටියදී 

ස්වාමීය ්  වහ් ශසේ නන් වවඩියා. ඒ ස්වාමීය ්  වහ් ශසේ නට 

ලියුන් දීලා කිේවා, ශන් න ශම් පහුභකම් ප් සලට ශේ න 

කියලා. අ් තිනට උ් වහ් ශසේ කිේවා, "ඇනතිතුනනි, නන බුද්ධ 

 ාසන අනාතයාං ශා ශසේවය කරුන ස්වාමීය ්  වහ් ශසේ නන්" 

කියලා. උ් වහ් ශසේ ගනශේ ශල්කම් දිහා බවලුවා. ඔහු නා දිහා 

බලනවා. "ඔබ වහ් ශසේ අයි්  වුශණ් ශකොයි කාලශාදීෙ, අයි්  

වුශණ් ඇයි?" කියලා නන ඇහුවා. ගරු සභාපතිතුනනි, 

උ් වහ් ශසේ කිේවා, "ශසෝන ස්වාමීය ්  වහ් ශසේයි, ශසෝභිත 

ස්වාමීය ්  වහ් ශසේයි ඉල්ලීන් කළා. ඊට පස්ශසේ නන අයි් ශවලා 

ඒ ප් සලට ගියා"යි කියලා. "ඇනතිතුනනි, “නශේ ොනය ටික 

පිළිශයළ කරග් ශ් ්ත නන නයි" කියලා උ් වහ් ශසේ කිේවා. 

ශනොනවාෙ කථා කර් ශ් ? බුද්ධාගනට ප්රුවඛ්තාව ශෙනවාය 

කියනවා නම්, එතවනදී අපි  ුවල් තවන ශේ න ඕනෑ ශනොදියුණු 

ප් සල්වලටයි.  

ඊළඟට, A, B, C, D, E, F කියා ප් සල් වර්ගීකරණය කළ 

වාර්තාව නා ළඟ තිශබනවා. ඒ සම්බ් ධශය්  ශපොත් තිශබනවා. 

නන ශම් ශපොත ගරු න් ත්රීතුන් ලාට්ත යවේවා, මීය ට අනතරව 

තන් ශේ කලාපශා තව්ත ශනොදියුණු ප් සල් තිශබනවා නම්, 

ඒවා ඉදිරිප්ත කර් නය කියලා. ශම් වාර්තාව ශකොම්පියුටර්ගත 

කරලා තිශබනවා. ඒ ප් සල්වලට රධාර ලවශබ් ශ් , ගරු 

න් ත්රීතුන් ලාට ලවශබන රුපියල් මිලියන 300්  ශව් න 

ුනළුව් ; අපට ලවශබන ුවෙලි්  ශව් න ුනළුව් ; අගනවතිතුනාට 

ලවශබන ුවෙලි්  ශව් න ුනළුව් ; ානාධිපතිතුනාට ලවශබන 

ුවෙලි්  ශව් න ුනළුව් ; ොයකයි් ශේ කවනව්තශත්  ශෙන 

ුවෙලි්  ශව් න ුනළුව් . ඒ ප් සල් A, B, C, D, E, F රදී 

ව ශය්  වර්ග කශළේ ශනොකෙ? ශනොදියුණු ප් සල්වල තිශබන අඩු 

පාඩුකම් ගවන බවලුවා. A, B කිය් ශ්  ශබොශහෝ පහුභකම් 

තිශබන ප් සල්. පහුභකම් තිශබන ප් සල් ගවන ශනොශවයි නා 

කථා කර් ශ් . ඒවාට ඕනෑ තරම් ුවෙල් ලවශබනවා. අපි කථා 

කර් ශ්  ශනොදියුණු ප් සල් ගවනයි. A වර්ග ශා ප් සල් 

කිය් ශ් , වචතයය, විහාරශගය, ොන  ාලාව සහ ධර්න  ාලාව 

යන විහාර අංග සහිත සහ ප්රතය පහුභකම් අඛ්ණ්ඩව ලවශබන 

විහාරස්ථානයි.  

679 680 

——————————— 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් සනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 



පාර්ලිශම්් තුව 

B, C, D, E, F  කිය් ශ්  වචතයය, විහාරශගය, ොන ාලාව, 

වවසිකිළිය, සංඝයාවාසය, බණ නඩුව, බීනට ාලය ටික වාශේ 

ශද්වල් නවති විහාරස්ථාන. ශම් විස්තර අඩංගු ශපොත අපි ගරු 

න් ත්රීතුන් ලාට්ත යවලා තිශබනවා.  

රගන් දිහා ශද් පාලන ඇශහ්  බල් න එපා. නන 

කවනවතියි, ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා ශද් පාලනශය්  ඈ්ත ශවනවා 

නම්. සනහර ප් සල් ශද් පාලන ශේදිකාවල් කරශගන කථා 

කරනවා. ඒ ගවන හරි කනගාටුයි ගරු සභාපතිතුනනි. 

විහාරස්ථානය ශද් පාලන ශේදිකාව් කර ග් නට ශහොහ නවහව. 

අපි  විහාරසථ්ානය  සද්ධ ුනණය භූමිය් විධියට තියා ග් නට ඕනෑ. 

සංඝ ශේෙය  රන් තරීය පාපකර්නය්. සංඝ ශේෙය අශ් රාශා 

ප්රතිප්තතිය් ශනොශවයි. අශ් රාශය් , ගරු රනිල් වික්රනසිංහ 

නවතිතුනා තීරණය් ග්තතා, ප්රාශද්ශීය සභාවට, පළා්ත සභාවට 

ශහෝ පාර්ලිශම්් තුවට තරග කර් නට පූාය ප්ෂයට, සව්ාමීය ්  

වහ් ශසේලාට ඉඩ ශේ ශ්  නවහව කියලා. ඒක අශ් ප්රතිප්තතිය්. 

ඒ බව නන පවහවදිලිව කියනවා.  

ගරු සභාපතිතුනනි, නන ෙහම් පාසල් ගවන නශේ අ්තෙවකීන් 

ශනන අවස්ථාශේදී කිය් නට ඕනෑ. ශම් ෙහම් පාසල්වල 

ස්ශේච්ඡාශව්  උග් වන ගුරු භවතු්  ඉ් නවා. ගිය අවුරුද්ෙට 

ඉස්ශසල්ලා අවුරුද්ශද් නන පවල්නඩුල්ශල් තිබුණු උ්තසවයකට 

ගියා. එහි සිටි ෙහම් පාසල් ගුරුවරියකශග්  නන ඇහුවා, අවුරුදු 

කීයක සිට ශසේවය කරනවාෙ කියලා. එතුමිය අවුරුදු   ් ෙහම් 

පාසශල් උග් වලා. ශම් ශවද්දි එතුමියශේ වයස අවුරුදු 70් විතර 

ඇති. අවුරුදු 1  ඉහ්  ෙහම් පාසශල් ස්ශේච්ඡාශව්  ශසේවය කරන 

ගුරුවරිය්. අපි තීරණය් අරශගන තිශබනවා, - ඒ වවඩ පිළිශවළ 

නාස තුනකි්  කල් ගියා, පුභගිය දිනවල සිදු වුණු අවුල නිසා.- 

අවුරුදු   ට වවඩි කාලය් ෙහම් පාසල්වල උග් වා තිශබන සෑන 

ගුරු භවශතකුණාන ෙඹදිව ව් ෙනාශේ යව් නට. වයඹ පළාශ්ත 

සංචාරක සනාගම් සනඟ කථා කරලා, අශ් අරුවෙශලුව්ත යම් 

ශකොටස් ොලා ඒ අයව ෙඹදිව ව් ෙනාශේ යව් නට, ඒ අයට 

අවස්ථාව් ශේ නට අපි කටයුතු කරනවා. අපි ඒ අයට ඒ 

අවස්ථාව ශේ නට ඕනෑ. ශනොකෙ, ඒක අශ් යුතුකන්; ශකශළහි 

ගුණ සවලකීන්. ශම් සනාාය හවදීන සහහා එතුන් ලා එතුමියලා 

කරන ශසේවයට අපි ගරු කර් නට ඕනෑ; අගය් නට ඕනෑ; 

උපහාර කර් නට ඕනෑ. ාාතික නට්ටමි්  සානාොන 

විනි ්චයකාරකම් දීශම්දී නන ෙහම් පාසල් ගුරුවරු් ට ප්රුවඛ්තාව 

දීලා තිශබනවා.  

ගරු සභාපතිතුනනි, ඒ වාශේන නන "අට පිරිකර" ගවන්ත යන් 

කිව යුතුයි. නන අටනස්ථානයට ගිය ශවලාවක, -ශම්වා කිය් නට 

ඕනෑ.- ශපොඩි ස්වාමීය ්  වහ් ශසේ නන් ශනොක්ෙ නට කිේශේ? 

"අශ්  ඇනතිතුනනි,  අපට පූාා කරන පිටති්  ලස්සන තිශබන 

අටපිරිකර ඇරලා බලද්දී ඇතුශළේ ගශඩොලු්ත තිශබනවා" කියලා. 

නට ඒක ශප් ව් න, කානරයට්ත කථා කළා. 

ගරු සභාපතිතුනනි, එන නිසා කමිටුව් ප්ත කරලා අපි 

තීරණ් ශගන තිශබනවා. අශ් අනාතයාං ශා හිටුන 

ශල්කම්වරශය් වන ච් ද්රශප්රේන ගනශේ නහ්තනයා තනයි ෙව්  

නශේ උපශද් ක විධියට කටයුතු කර් ශ් . එතුනා්ත, නහාචාර්ය 

නිනල් සිල්වා්ත ඇතුළු නිලධාරි්  පිරිසකි්  යු්ත කමිටුව් ප්ත 

කර තිශබනවා, ශම් ත්ත්තවය ශසොයා බලා  ඒ කටයුතු නියන 

විධියට කර් න අව ය කටයුතු කිරීනට.   ශම් සම්බ් ධශය්  

වාර්තාව් නට ශබෞද්ධ කටයුතු ශකොනසාරිස්  ලබා දු් නා, උසස ්

ත්ත්තවශය්  යුතුව, නියන ප්රමිතියට නිෂ්පාෙන කටයුතු කර් න 

රුපියල් 10,000් විතර යනවා කියලා. අපි බලුව, ශකොශහොනෙ 

කර් න ුනළුව්  කියලා. ඊළඟට, ඒවා විකිණීන කිසින 

අනයාගමිකයකුණාට සිදු කළ ශනොහවකි පරිදි, එය ීතතිශය්  තහනම් 

කර් න ඕනෑ. විකුණාණන තව් වල ත්ත්තවය පරී්ෂා කිරීන්ත, 

වවරදි සම්බ් ධශය්  ෙවඩි ශලස පියවර ගවීතන්ත සහහා ෙවනට 

බලය තිශබ් ශ්  කර්නා් ත හා වාිජා කටයුතු අනාතයාං ශා 

සිටින පාරිශභෝගික නිලධාරි් ට විතරයි. නන ශල්කම්තුනාට 

කිේවා, ශම් ීතතිය ශවනස් කර් න කියලා. ඇයි, සනාශයෝාකශයෝ 

විධියට AGA ක් ශතෝරුවල අශ් හාුවදුරුවරු සහ ගිහිශයෝ 

ප්තශවලා ඉ් නවා. අපි ඒ අයට බලය් ශේ න ඕනෑ. එන නිසා 

ඒ ීතතිය ශවනස් කරලා එන බලය ඒ අයට්ත ලබා දීන සහහා 

අව ය පියවර ගවීතනට නන තීරණය්  ශගන තිශබනවා. 

ඊළඟට, ඊශා ශපශර්ො ස්වාමි්  වහ් ශසේ නන් ඇවිල්ලා 

කිේවා, ාය ශ්රී නහා ශබෝධී්  වහ් ශසේශේ  ාඛ්ා පනණ් 

ශනොශවයි, ඉ් දියාශේ රන් ෙ ශබෝධී්  වහ් ශසේශේ  ාඛ්ා්ත 

ාපානයට ශගනියනවා කියලා. පිට රටවලට ගියාන අපට ලේාා 

හිශතනවා. ඇයි, ශනශහ්  ාය ශ්රී නහා ශබෝධී්  වහ් ශසේශේ  ාඛ්ා 

ශගනියනවා; සනහර ශවලාවට ධාතු්  වහ් ශසේලා වඩම්නවනවා. 

එන නිසා නියන ත්ත්තවය විනා  කර් න ීතතිශය්  ඉඩ් 

දු් ශන්ත නවහව; කාටව්ත ශේ ශ් ්ත නවහව. ීතතිශය්  රියා 

කිරීන පනණ් ශනොශවයි, ාය ශ්රී නහා ශබෝධී්  වහ් ශසේශේ 

 ාඛ්ාව් ශව් න ුනළුව් , අටනස්ථාන, නව්තනම් අෂ්ට ඵල, 

ශෙතිස් ඵල ශබෝධී්  වහ් ශසේලාශේ  ාඛ්ා ශව් න ුනළුව් ,  

ධාතු්  වහ් ශසේලා ශව් න ුනළුව් , ඒවා ශගන යනවා නම් එහිදී 

ුනරාවිෙයා ශෙපාර්තශම්් තුශව්  සහතික කර් න ඕනෑ. ඒ 

සියල්ලන කරන විධිශා ීතති නාලාවකි්  අශ් රශට් නම්බුව 

රර්ෂා කර් න ඕනෑ.  

නන ශනහිදී කාශේව්ත නම් කිය් ශ්  නවහව. ශපොදුශේ 

 ාසනය රර්ෂා කර් න අපි බවඳිලා ඉ් නවා. අෙ සවස් 

වරුශේ්ත නට කථා කර් න තිශබන නිසා නන ඒ ගවන වවඩිය කථා 

කර් ශ්  නවහව. 

වයඹ සංවර්ධන අනාතයතුනා හවටියට්ත නාව ප්ත කරලා 

තිශබනවා. වයඹ සංවර්ධනය ගවන කථා කරන  ශකොට නන 

ශකටිශය්  කිය් න ඕනෑ, ශම් වර්ෂයට අවිච්ශේෙ ශගවීම් 

ශවුවශව්  අපට දීලා තිශබ් ශ්  රුපියල් මිලියන  00යි. මිලියන 

හාරසීය ගණනක අවි ච්ශේෙ ශගවීම් තිශබනවා. මිලියන  00 

ගණශන්  සංවර්ධනයට තිශබ් ශ්  මිලියන  යි. භාශගට හෙුන 

පාරවල් තිශබනවා, භාශගට හෙුන වවේ තිශබනවා. එන නිසා නන 

කවබිනට් පත්රිකාවකුණා්ත ොලා ුවෙල් ඉල්ලලා තිශබනවා. නන 

ශනොක්ෙ කර් ශ් , එශසේ වවඩ කරුන,- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනාට ශව්  කළ විනාඩි 20්  ශම් වන 

විට විනාඩි 19් ගතශවලා තිශබනවා. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශහොහයි, නන තව විනාඩියකි්  කථා අවස්  කරනවා. නන  

කාලය  පුභව ග් නම්. 

නන වයඹ සංවර්ධනය කර් ශ්  ්ෂිජක වවඩ පිළිශවළ් 

තුළිුවයි. ානතාවශේ රොයම් උ්තපාෙනය කරන වවඩ 

පිළිශවළකට බහි් න ඕනෑ. නන එො ප්රධාන ඇනති විධියට වයඹ 

සංවර්ධනය කරශගන ගියා. නට තව එ් වාරය්  තිබුණා නම්, 

එො රාාාලියා ගිහිල්ලා අවුල කශළේ නව්තනම්, බස්නාහිරට වඩා 

වයඹ රර්ිකකය නන දියුණු කරනවා. හිටුන කෘෂිකර්න ඇනතිතුනා 

681 682 

[ගරු ගාමිණී ායවික්රන ශපශර්රා නහතා] 
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ශම් සභාශේ  සිටියා. අශ් ඇනතිතුන් ලා්ත ශම් සභාශේ ඉ් නවා. 

රාශා ප්රතිප්තතිය තුළ අඹ ගම්නාන ඇති කරනවා. ගරු 

සභාපතිතුනනි, ශෙහි ශකොළය පවා පිට රට පටව් න ඉල්ලනවා. 

හවන ශද්න ඉල්ලනවා. කරපිංචා පිට රට පටව් න ඉල්ලනවා. ඒ 

නිසා එවවනි ක්රන තුළි්  රර්ිකකය දියුණු කරන සනාාය් ශම් 

රශට් ුන්තතලන හා කුණාරුණෑගල දිස්ත්රි්කශා හේ න කටයුතු 

කරනවා. ශබොශහොන ස්තුතියි.  

 
[மு.ப. 10.18] 

 

ගරු සෙල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා (නිසයෝේය 

කාරක ෙභාපතිතුමා) 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன் - குழுக்களின் பிரதித் 

தவிசாளர்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கமள, புத்தசாசனம் மற்றும் 

வடமமல் மாகாண அபிவிருத்தி அகமச்சு, வீடகமப்பு, 

நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சு 

ஆகியவற்றுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள்மீது இன்று 

நகடதபறுகின்ற குழுநிகல விவாதத்திமல மபசுவதற்கு 

வாய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றி கூறுகின்மறன். முதலாவதாக நான் 

புத்தசாசன அகமச்சு சம்பந்தமாகப் மபசலாம் என்று 

நிகனக்கின்மறன். தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் உகரயாற்றும் 

மபாது நான் மகட்டுக்தகாண்டிருந்மதன். உண்கமயிமலமய 

நீங்கள் தபௌத்த மகாவில்கள் அகமக்கப்படுகின்ற 

விவகாரத்திமல தகாஞ்சம் கவனம் எடுக்க மவண்டுதமன்று 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்திமல மகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். 

இப்தபாழுது ஒரு வர்த்தமானி அறிவித்தல் தவளிவந்திருப்ப 

தாகவும் அதன்படி ஓாிடத்தில் ஒரு தபௌத்த மகாவில் இருந்து 

அங்கு ஒரு குடும்பம் இருந்தாலும் அகத அண்டிய இடங்கள் 

முழுவதுமாக தபௌத்த சமயத்கதச் சார்ந்த இடமாகக் 

கருதப்படுகின்ற ஒரு தசயற்பாட்கட முன்தனடுப்பதாகவும் 

கூறப்படுகின்றது. உண்கமயிமலமய இன்கறக்கு இலங்கக 

நாட்டிமல சமயங்களுக்கிகடயிலான ஒற்றுகமகய 

மமம்படுத்துகின்றமபாதுதான் இனங்களுக்கான ஒற்றுகமயும் 

உருவாவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது. குறிப்பாக, வன்னிப் 

பிரமதசத்தின் முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் ஒரு தபாிய 

பிரச்சிகன இருக்கின்றது. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුනාට ශබොශහොන ස්තුතියි. නශේ මි් ගරු න් ත්රීතුනාට නන 

ශම් කරුණ කිය් න ඕනෑ. ගරු න් ත්රීතුනනි, එශහන ගවසට් එක් 

නවහව. ඒක ශබොරු කථාව්. අශ් සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනාට 

අයිතිය තිශබන ඓතිහාසික වටිනාකන් ඇති ුනරා විෙයා්තනක 

ස්ථාන අපි ඒ විධියටන ඉදිරියට්ත ශගන යනවා. ගරු න් ත්රීතුනනි, 

ඔබතුනා හි් දු භ්තිකශය් ශ් ෙ? ඔබතුනා කශතෝලිකෙ කියලා්ත 

නන ේ ශ්  නවහව. රගන වවඩ් නවහව. හි් දු රගනයි, බුද්ධාගනයි 

අතර ශලොකුණා සම්බ් ධතාව් තිශබනවා. 

 

ගරු සෙල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
I am a Christian.  

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Okay, no problem. All the religions are equal.  

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Let him go ahead, Hon. Minister.  It is his time. 

 
ගරු සෙල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
Thank you, Hon. Minister.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු සභාපතිතුනනි, ුනරා විෙයා්තනක වටිනාකන් ඇති සථ්ාන 

තිශබනවා නම්, ඒ සථ්ාන අපි රර්ෂා කරනවා. ඊ ළඟට, ඔබතුනා 

නිශයෝානය කරන පළාශ්ත රණ්ඩුකාරතුනා ගවන නට හරි 

රඩම්බරයි. 

 

ගරු සෙල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
Thank you, Hon. Minister.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා last 10 minutesවලදී කථා කර ඒ 

ශද්වල් පවහවදිලි කර් න. ෙව්  එතුනාට කථා කර් න අවස්ථාව 

ශේ න. 

 

ගරු සෙල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
எங்களுகடய வன்னிப் பிரமதசத்திமல இது ஒரு பாாிய 

பிரச்சிகனயாக இருக்கின்றது. இந்துக் மகாவில்கள் 

இருக்கின்ற இடங்களிமல புத்த மகாவில்கள் முகளக்கின்ற 

சந்தர்ப்பங்ககள நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

ஆகமவ, அதகன  தாங்கள் கவனத்தில் எடுத்து, அதகன  

நிறுத்த மவண்டுதமன்று இச்சந்தர்ப்பத்திமல மகட்டுக்தகாண்டு, 

வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற மற்றும்  கலாசார அலுவல்கள் 

அகமச்சு சம்பந்தமாக நான் உகரயாற்றலாதமன்று 

இருக்கின்மறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கு முதலிமல நான் 

நன்றிதசால்ல மவண்டும். ஏதனன்றால், எங்களுகடய சக 

உறுப்பினர் தகௌரவ ஸ்ரீ மநசன் அவர்கள் தசன்னதுமபால 

இந்த அகமச்சரகவயிமல இருக்கின்ற அகமச்சர்களிமல 

வடக்கு, கிைக்கில் தங்களுகடய கவனத்கதச் தசலுத்தி 

எங்களுகடய மக்கள் சார்ந்து தசயலாற்றும் இரண்டுமபகர 

நாங்கள் இனங்கண்டிருக்கின்மறாம். ஒன்று, தாங்கள்; 

அடுத்தவர் எங்களுகடய சகப முதல்வர் லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல 

அவர்கள். இரண்டு மபரும் எங்களுகடய வடக்கு, கிைக்குப் 

பகுதிகளில் கவனத்கதச் தசலுத்தி எங்களுகடய மக்கள் 

சார்ந்து தசயலாற்றுவகதப் பார்க்கும்மபாது உண்கமயிமல 

மட்டற்ற மகிழ்ச்சியகடகின்மறாம். அதற்காக  உங்களுக்கு 

நாங்கள் நன்றி தசால்லக் கடகமப்பட்டிருக்கின்மறாம்.  

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுகடய அகமச்சர் தகௌரவ 

சஜித் பிமரமதாஸ அவர்களிடம் ஓர் ஆமலாசகனகயயும் 

கூறலாதமன்று நான் நிகனக்கின்மறன். கடந்த ஒக்மராபர் 

மாதம் 26ஆம் திகதி இந்த அரசாங்கம் மாறி ஓர் அரசியல் 
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පාර්ලිශම්් තුව 

அனர்த்தம் ஏற்பட்ட சூைலிமல உங்களுகடய வீடகமப்புத் 

திட்டம் நிறுத்தப்பட்டு, 56 நாட்களுக்குப் பின்னர் மீளத் 

ததாடங்கியது. அவ்வாறு ததாடங்கிய உடமனமய ஏழு 

இலட்சம் ரூபாய் தபறுமதியான வீடுககள நீங்கள் 

அறிவித்தீர்கள். அதற்கு முந்திய காலகட்டத்திமல வீடு 

கட்டுவதற்தகன அடிக்கல் நாட்டிய எங்களுகடய மக்கள் ஐந்து 

இலட்சத்திமல வீடுககளக் கட்ட மவண்டிய ஒரு சூழ்நிகல 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இப்தபாழுது சீதமந்து விகலமயறியிருக் 

கின்றது; கல் விகலமயறியிருக்கின்றது. நீங்கள் ஐந்து இலட்சம் 

ரூபாய் தகாடுத்து அந்த வீடுகள் கட்டுவதற்கான முயற்சிககள 

மமற்தகாண்டாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திமல ஐந்து  

இலட்சம் ஏழு இலட்சமாக மாறியிருப்பதனால் அந்த ஒரு மாத 

காலத்திமல அடிக்கல் கவத்த அந்த மக்கள் மத்தியிமல ஒரு 

தாழ்வு மனப்பான்கம உருவாகி, அவர்கள் மன 

உகைச்சலுக்குள்ளாகியிருக்கின்றார்கள். ஆகமவ அவர்களுக்கு 

ஓாிலட்சம் ரூபாகயக் கூட்டிக்தகாடுத்தீர்கள் என்றால் மிக 

நன்றாக இருக்குதமன்று நான் நிகனக்கின்மறன்.                            

எங்களுகடய பிரமதசங்களிமல உங்களுகடய 

தகப்பனாகரப் பின்பற்றி உங்களுகடய தசயற்பாடுகள் 

இடம்தபறுவகத நாங்கள் நன்கறிமவாம். வடக்கு, கிைக்கிமல 

உங்களுகடய தகப்பனாருகடய ஆமலாசகனயின் மபாிமல 

கட்டிக் தகாடுக்கப்பட்ட பல கிராமங்கள் இன்கறக்கும் 

இருக்கின்றன. அந்தக் கிராமங்களிமல பல வீடுகள் இன்கறக்கு 

உகடந்து அைிந்துமபாகின்ற நிகலயில் காணப்படுகின்றன. 

ஆகமவ, அதகனயும் நீங்கள் கவனத்தில் எடுக்க மவண்டும். 

அந்த வீடுககளச் தசப்பனிட மவண்டும். அல்லது புதிதாகக் 

கட்டிக்தகாடுப்பதற்கான முயற்சிகய மமற்தகாள்ள மவண்டும். 

அதற்கு உங்களுக்கு நாங்கள் ஒத்துகைப்புத் தருகின்மறாம். 

இல்கலதயன்றால், அகதத் திருத்தியகமப்பதற்கு ஒரு 

மானியத்கத அல்லது ஓர் ஊக்குவிப்புத் ததாகககய 

அவர்களுக்குக் தகாடுப்பதற்கான வைிமுகறககள நீங்கள் 

ககயாள மவண்டும். அப்தபாழுதுதான் தகப்பனார் 

கட்டிக்தகாடுத்த வீடுகளில் இருக்கின்ற அந்தக் குடும்பங்கள் 

உண்கமயில் ததாடர்ந்தும் நன்கம தபறுவார்கள் என்று நான் 

நிகனக்கின்மறன்.  

அகதவிட, எங்களுகடய வவுனியா மாவட்டத்திமல, 

உங்களின் முயற்சியின் பயனாக 2017இமல 1,367 வீடுகளும், 

2018இமல 1,298 வீடுகளும், 2019இமல இன்னும் கூடுதலான 

வீடுகளும் கட்டுவதற்கான முயற்சிகயயும்  மமற்தகாண்டிருக் 

கின்றீர்கள். அமதமபால மன்னாாிமல 2017இமல 341 

வீடுகளும், 2018இமல 824 வீடுகளும், 2019இல் 778 வீடுகளும் 

அகமக்கப்பட உங்களுகடய கவனம் தசலுத்தப்பட்டிருக் 

கின்றது. அதனால் உங்களுக்கு  நான் நன்றி தசால்லக் 

கடகமப்பட்டிருக்கின்மறன்.  

அகதவிட இன்னுதமாரு விடயம் என்னதவன்றால் 

அகமச்சர் அவர்கமள, எங்களுகடய பகுதியில் வீட்டுத் 

ததாகுதிககளக்  கட்டுகின்றமபாது, அந்த இடத்தில் 

இகடக்கிகட தசாந்த உறுதிக் காணியிமல வாழுகின்ற, 

வீடுகள் இல்லாத ஏகை மக்ககளயும் நீங்கள் இனங்கண்டு - 

பக்கத்திமலயிருக்கின்ற அந்தக் குடும்பங்ககளயும் அந்தத் 

ததாகுதிக்குள் வருகின்றவர்களாகக் கவனத்திதலடுத்தீர்கள் 

என்றால், உண்கமயிமல அது தபாியததாரு விடயமாக மக்கள் 

மத்தியிமல இருக்கும். ஏதனன்றால், இந்த Points 

அடிப்பகடயிமல தகாடுக்கப்படுகின்ற வீடுகள் கிகடக்காத 

மக்கள் உங்ககளத்தான் நம்பியிருக்கின்றார்கள். அந்த மக்கள் 

தமக்கு வீடு கிகடக்குமா, கிகடக்காதா? என்ற எண்ணுகின்ற 

மபாது, அவர்கள் தசால்லுகின்ற விடயம் “வீடகமப்பு 

அதிகாரசகப அகமச்சர் தகளரவ சஜித் பிமரமதாஸ 

அவர்களிடம் நீங்கள் மகட்டால், அவர் அகதச் தசய்து 

தருவார்” என்று நம்பிக்கக ததாிவிக்கின்றார்கள். 

ஏதனன்றால், இந்தப் புள்ளி அடிப்பகடயில் ததாிவுதசய்யும் 

மபாது விடுபட்ட குடும்பங்கள் விதகவகளாகவும் 

தனிப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள். இவ்வாறாக 

மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கமள ஒதுக்கப்படுகின்ற சூைல் 

காணப்படுகின்றது. ஆகமவ, இந்த விடயத்திகன நீங்கள் 

கவனத்திமல எடுத்து அவர்ககளயும் உங்களுகடய வீட்டுத் 

திட்டத்திற்குள் மசர்த்தீர்கதளன்றால், நிச்சயமாக 

உங்களுகடய காலத்தில் உங்களுகடய வீடகமப்புத் 

திட்டங்களுக்குள்மளமய அவர்களுக்கான வீட்டுத் 

திட்டதமன்பதும் அடங்கிவிடும். அதற்குப் பின்னரான 

காலத்திமல ஏகனய வீடுககள எதிர்பார்க்க மவண்டிய மதகவ 

இருக்காது என்பது என்னுகடய கருத்து. ஆகமவ, இந்த 

விடயத்திகன நீங்கள் கவனத்திதலடுக்க மவண்டும். 

அகதவிட, கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர் என்ற ாீதியிலும் 

நாங்கள் சஜித் பிமரமதாஸ அவர்களுக்கு நன்றி தசால்ல 

மவண்டும்.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please!  

ශම් අවස්ථාශේදී ගරු නිශයෝේය කථානායකතුනා මූලාසනයට 

පවමිශණනවා ඇත. 
 

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාෙනසයන් ඉවත් වුසයන්, 

නිසයෝේය කථානායකතුමා  [ගරු සේ.එම්. ආනන්ද කුණාමාරසිරි මහතා ] 

මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஜ.எம். 

ஆனந்த குமாரசிறி] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI]  took the 
Chair. 

 
ගරු සෙල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා  
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 
எங்களுகடய அறதநறிப் பாடசாகலகள் மற்றும் மகறக் 

கல்விப் பாடசகலககளக் கட்டுவதற்கான உங்களுகடய 

முயற்சி உண்கமயிமல நல்ல விடயம். ஏதனன்றால், இன்கறய 

இகளஞர்கள் மற்றும் குைந்கதகள் இந்தச் சமய 

விழுமியங்களின் பிரகாரம் நடக்கின்றமபாதுதான் 

அவர்களுகடய ஒழுக்க நடவடிக்கககதளல்லாம் மமம்படுத்தப் 

படும். கலாசார அகமச்சர் என்ற ாீதியிமல நீங்கள் இந்த 

விடயங்களிலும் கவனதமடுத்திருக்கின்றீர்கள். இவ்வாறான 

கலாசார ாீதியிலான தசயற்பாடுககள மமலும் கூடுதலாகச் 

தசய்யமவண்டுதமனக் மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

எங்களுகடய வன்னிப் பிரமதசத்திமல, குறிப்பாகக் 

கிராமப்புறங்களிமல இந்தக் கலாசார மண்டபங்கள் 

இல்லாதிருக்கின்றன. ஆகமவ, அங்மக மதகவயான 

மண்டபங்ககள நிர்மாணிப்பதற்கான தசயற்பாட்கட நீங்கள் 

மமற்தகாள்ளமவண்டுதமன்ற ஒரு மவண்டுமகாகள 

அகமச்சாிடம் விடுக்கின்மறன். ஏதனன்தறால், ஒரு திருமண 

கவபவம் அல்லது ஒரு பாடசாகல நிகழ்வு மபான்ற அத்தககய 

நிகழ்வுககள நடாத்துவதற்மகற்ற கட்டடம் இல்லாததால் 

அவர்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்ற ஒரு சூைல் அங்மக 

காணப்படுகின்றது. ஆகமவ, எங்களுகடய வன்னி 
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மாவட்டத்திமல, குறிப்பாக 3 மாவட்டங்களிலும் கிராமப் 

புறங்களிமல கலாசார மண்டபங்ககள அகமத்துத்தர 

உங்களுகடய கவனம் தசலுத்தப்பட மவண்டுதமன்று 

இச்சந்தர்ப்பத்திமல மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

அத்துடன், எங்களுகடய அம்பாகற மாவட்டப் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தகளரவ மகாடீஸ்வரன் அவர்கள் 

நீங்கள் நிகறய விடயங்ககள அவமராடு இகணந்து 

மமற்தகாண்டிருந்ததாகவும், அதற்காக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 

தான் உங்களுக்கு நன்றி ததாிவிக்கமவண்டுதமன்றும் மநரம் 

ஒதுக்கப்படாத காரணத்தால் அகதத் தனது சார்பில் 

ததாிவிக்குமாறும் என்னிடம் மகட்டிருந்தார். உங்களுகடய 

நல்ல விடயங்ககள நான் பார்த்து வியந்திருக்கின்மறன். 

உங்களுக்கு ‘ஐஸ்’ கவக்கமவண்டுதமன்பதற்காக நான் 

இதகனச் தசால்லவில்கல. ஏதனன்றால், வீடு திறக்கின்ற 

கவபவத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், அத்தகன வீடுககளயும் 

மநரடியாகச் தசன்று திறக்கின்ற ஒரு அகமச்சராக நீங்கள் 

காணப்படுகின்றீர்கள். ஒருபகுதியில் 40 - 45 வீடுகள் 

திறக்கமவண்டியிருந்தாலும்கூட, மநரடியாகச் தசன்று 

அவற்றிகனத் திறக்கின்ற உங்களுகடய தசயற்பாட்கட 

அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இகததயாரு நல்ல 

உதாரணமாக நாங்கள் தசால்லமவண்டும். ஏதனன்றால், 

அகமச்சர்கள் எல்மலாரும் ஒவ்தவாரு விடயங்ககளயும் 

தசய்கின்றமபாது, அவற்கற மநரடியாக மக்கள் மத்தியில் 

தசன்று தசய்கின்ற உங்களுகடய நடவடிக்ககககள நாங்கள் 

உதாரணமாகச் தசால்லமுடியும். உங்ககளப் பற்றி 

அடுத்ததாகச் தசால்லக்கூடிய விடயமாக இருப்பது உாிய 

மநரத்திற்கு வருகின்ற தசயற்பாடு. பல அகமச்சர்கள் 

கூட்டத்கதத் தயார் பண்ணிவிட்டு, மணித்தியாலக் கணக்கில் 

மக்ககளக் காத்திருக்கச் தசய்து, காலதாமதமாக வருகின்ற 

சூைல் இப்தபாழுதும் இருக்கின்றது. ஆனால், நீங்கள் 

தசால்லப்பட்ட மநரத்திமல அங்கு சமுகமளித்துச் 

தசயற்படுகின்ற பல சந்தர்ப்பங்ககள நான் 

பார்த்திருக்கின்மறன். அந்தவககயிமல, உங்களுகடய 

தசயற்பாடு எங்ககளக் கவர்ந்திருக்கின்றது.   

தகௌரவ அகமச்சர் சஜித் பிமரமதாச அவர்கமள, 

எங்களுகடய வடக்கு, கிைக்கிமல வீட்டுத் திட்டம் என்பது 

துாித கதியிமல தசயற்படுகின்ற ஒரு நிகலகமகய நீங்கள் 

உண்டுபண்ணியிருக்கின்றீர்கள். எனமவ, என்கறக்கும் 

எங்களுகடய மக்கள் உங்ககள மறக்கமாட்டார்கள். 

ஏதனன்றால், மபாரால் பாதிக்கப்பட்டு, இடம்தபயர்ந்து 

வீடில்லாமல் அகலந்து திாிகின்ற எங்களுகடய மக்களுக்கு ஓர் 

ஆறுதலளிக்கும் விடயமாக உங்களுகடய தசயற்பாடு 

இருக்கின்றது.  அந்தவககயிமல, உண்கமயிமல எந்ததவாரு 

அகமச்சும் சாதிக்காத ஒரு சாதகனகய வடக்கு, கிைக்கிமல 

நீங்கள் சாதித்து வருகின்றீர்கள்.  அதற்கு எங்களுகடய 

ஒத்துகைப்பு நிச்சயமாக இருக்கும். ஆகமவ, நாங்கள் 

முன்கவத்த அந்தக் மகாாிக்ககககளயும் புள்ளி அடிப்பகடயில் 

ககவிடப்பட்டவர்ககளயும் மபாரால் பாதிக்கப்பட்ட, தபண் 

தகலகமத்துவத்கதக் தகாண்ட குடும்பங்ககளயும் 

கவனத்திதலடுத்து, உங்களது வீட்டுத் திட்டத்தினூடாக 

அவர்களுக்கு வீடுககள நீங்கள் தகாடுக்க மவண்டுதமன்று 

நான் இச்சந்தர்ப்பத்திமல மகட்டுக் தகாள்ள விரும்புகின்மறன். 

ஏதனன்றால், வடக்கு, கிைக்கிமல தபண் தகலகமத்துவத்கதக் 

தகாண்ட குடும்பங்கள் கூடுதலாக இருக்கின்றன. 

எங்களுகடய மக்கள் உங்களுகடய அகமச்சு தங்களுக்கு வீடு 

தருதமன்று நம்பிக்ககமயாடு இருக்கின்றார்கள்.  நான் 

தவளிப்பகடயாக ஒரு விடயத்கதச் தசால்கின்மறன்.  

அதாவது, இந்த விடயத்தில் உங்களுக்கு எதிராகப் மபச 

முடியாது; அந்தளவுக்கு நீங்கள் திறகமயாகச் தசயற்பட்டு 

வருகின்றீர்கள். மற்கறயவர்களுக்கு ஏமதா ஒரு விதத்திமல 

வீடுகள் கிகடக்கின்றன. ஆனால், எங்களுகடய மக்கள் 

இன்கறக்கும் நீங்கள் தங்களுக்கு வீடுககளத் தருவீர்கள் என்ற 

நம்பிக்ககமயாடுதான் இருக்கின்றார்கள். அந்தவககயிமல, 

அந்த நம்பிக்கககய நீங்கள் காப்பாற்ற மவண்டும்.  நாங்கள் 

உங்கமளாடு கண்டிப்பாகப் பயணிப்மபாம் என்பகத நான் 

இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்மறன்.  

அந்தவககயிமல, உங்கமளாடு ககமகார்த்துச் தசயற்படு 

கின்ற உங்களுகடய அகமச்சின் தசயலாளர்கள், 

உத்திமயாகத்தர்கள் அகனவகரயும் பாராட்ட மவண்டும். 

எங்களுகடய பிரமதசத்தில் வன்னி மாவட்டத்திமல 

முல்கலத்தீவு முகாகமயாளர் விஜித கமமக, மன்னார் 

முகாகமயாளர் தஜயரட்ணம் மநாயல் தஜயச்சந்திரன், 

வவுனியா முகாகமயாளர் விஜயகுமார் மமாி விக்டர் குரூஸ் 

ஆகிமயாாின் பணிகய உண்கமயிமல நாங்கள் மபாற்ற 

மவண்டும். தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, அவர்கள் தீயாக 

மவகல தசய்கின்றார்கள். ஏதனன்றால், ஓர் அகமச்சர் 

எப்படியிருக்கின்றாமரா, அமதமபால்தான் அவருகடய 

அதிகாாிகளும் இருப்பார்கள். அந்தவககயிமல, உங்கள்மீது 

குகறகள் வரக்கூடாது என்பதற்காக இரவு பகலாகச் 

தசயற்படுகின்ற அலுவலகங்களாக உங்களுகடய மதசிய 

வீடகமப்பு அதிகார சகபயின் மாவட்ட அலுவலகங்கள்  

இருக்கின்றன என்பகத நான் இங்கு மிகச் சந்மதாசத்மதாடு 

ததாிவிக்கின்மறன். ஏதனன்றால், காகலயிமல உங்களுகடய 

பார்கவ எல்லா இடமும் இருக்கும் என்பகத அவர்கள் 

உணர்ந்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  தபண்ணாக இருக்கலாம் 

அல்லது ஆண்களாக இருக்கலாம், வீடுககளக் கட்டுவதற்குாிய 

இடங்ககள மிகவும் துாிதமாகக்  கண்டுபிடித்துச் 

தசயலாற்றுகின்ற நல்ல அதிகாாிககள எங்களுக்குத் 

தந்திருக்கின்றீர்கள். அந்தவககயிலும் நான் உங்களுக்கு நன்றி 

ததாிவித்துக் தகாள்கின்மறன். உண்கமயிமல எங்களுகடய 

மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு மனிதர் நீங்கள். அந்த எதிர்பார்ப்பு 

நிச்சயமாக வீடுகளாக மாறுகின்றமபாது, என்கறக்கும் 

உங்களுகடய பக்கம் எங்களுகடய மக்கள் இருப்பார்கள் 

என்று கூறி, விகடதபறுகின்மறன்.  நன்றி, வணக்கம். 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan. You 

have got seven minutes.  

 
[மு.ப. 10.35] 

 

ගරු ඊ. ෙරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
தகௌரவ தவிசாளர் அவர்கமள, தபருகமக்குாிய 

இச்சகபயின் ஆற்றல்மிகு உறுப்பினர்கமள, சாதாரண 

அடிமட்ட மக்களின் மதகவககளயும் உணர்வுககளயும் நன்கு 

புாிந்துதகாண்டு, அவர்களின் விமமாசனத்துக்காக 

அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றிய முன்னாள் ஜனாதிபதி அமரர் 

ரணசிங்க பிமரமதாச அவர்களின் மகனான இன்கறய 

வீடகமப்பு நிர்மாணத்துகற அகமச்சர் அவர்கள் தனது 

தந்கதயாாின் வைியில் பணியாற்றி வருவகத எமது மக்களின் 

சார்பில் மகிழ்ச்சியுடன் வரமவற்கின்மறன். அப்படியான 

ஒருவர், எமது மக்கள் சந்திக்கும் கலாசார இடர்பாடுககளப் 

புாிந்துதகாண்டு அவற்கற நிவர்த்திக்கத் திறந்த மனதுடன் 

பணியாற்றுவார் என்கின்ற நம்பிக்ககயின் அடிப்பகடயில் 

இங்கு சில விடயங்ககள முன்கவக்க விரும்புகின்மறன்.  
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පාර්ලිශම්් තුව 

ஒவ்மவார் இனத்துக்கும் அதன் தமாைிகயப்மபாலமவ, 

தபாருளாதார வாழ்கவப்மபாலமவ, பாராம்பாிய வாைிடத்கதப் 

மபாலமவ, கலாசாரமும் அதன் தனித்துவத்கத தவளிப்படுத்தும் 

ஓர் அம்சமாகும். அவ்வககயில், தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரு 

ததான்கமவாய்ந்த தபருகமக்குாிய பாராம்பாியம் உண்டு. 

அப்படியான நிகலயில், எமது காலாசாரத்தின்மீது திட்டமிட்டு 

நடத்தப்படும் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கககள் எமது இனத்தின் 

இருப்கபமய மகள்விக்குள்ளாக்கும், கண்டிக்கத்தக்க, தடுத்து 

நிறுத்தப்படமவண்டிய அத்துமீறல்களாகும். ததால்தபாருள் 

திகணக்களம், வனசீவராசிகள் திகணக்களம் என்பன, எமது 

கலாசார கமயங்களாக விளங்கும் ஆலயங்கள் அகமந்துள்ள 

வளாகங்ககள ஆக்கிரமித்து, அவற்கறப் தபௌத்த பூமிகளாகக் 

காட்டி வரலாற்கறமய மாற்றியகமக்க முற்படுகின்றன. 

முல்கலத்தீவு, மணலாறு பகுதிகளில் 30 இடங்ககள அளவீடு 

தசய்யும்படி ததால்தபாருள் திகணக்களம் நில அளகவத் 

திகணக்களத்திடம் மகாாியுள்ளது. இவற்றில் தநடுங்மகணி 

தவடுக்குநாறிமகல லிங்மகஸ்வரர் ஆலயம், நீராவிப்பிட்டி 

பிள்களயார் ஆலயம், குருந்தமணல் விநாயகர் ஆலயம், 

ஒட்டிசுட்டான் தான்மதான்றி ஈஸ்வரர் ஆலயம் என்பன 

உள்ளடங்கும். தவடுக்குநாறி, குருந்தூர், நீராவிப்பிட்டி என்பன 

தபௌத்த வைிபாட்டு இடங்கள் எனத் ததால்தபாருள் 

திகணக்களம் உாிகம தகாண்டாடுகின்றது.  

சிவலிங்க வைிபாடு என்பது, தமிைர்களால் வரலாற்றுக்கு 

முன்கனய காலம்ததாட்டுப் மபணப்பட்டுவந்த ஒரு மரபுசார் 

வணக்க முகறயாகும். அமதமபான்று, தமிழ் மக்கள் விவசாய 

முயற்சி முதற்தகாண்டு மவறு எந்த மங்கள நிகழ்வுககள 

மமற்தகாள்ளும்மபாதும் பிள்களயாகர முன்கவத்மத 

கரம்பிடிப்பர். அதாவது, சிவலிங்க வைிபாடு, பிள்களயார் 

வைிபாடு என்பன எமது இனத்தின் பாரம்பாிய ததான்கமமிக்க 

கலாசாரத்துடன் இரண்டறக் கலந்ததாகும். அப்படியான 

நிகலயில், எமது வைிபாட்டுத் தலங்ககள ஆக்கிரமிப்பது தமிழ் 

மக்களின் மனகத எவ்வளவு தூரம் புண்படுத்தும் என்பகதயும், 

இதனால் ஏற்படும் கசப்புணர்வு இன நல்லிணக்கத்கத 

என்றுமம எட்டமுடியாத நிகலகமகய உருவாக்கும் 

என்பகதயும் நீங்கள் புாிந்துதகாள்ள மவண்டும்.  

அதுமட்டுமல்ல, இந்துக்களின் புனித விரதமான 

சிவராத்திாி இடம்தபறவிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் திருமகாணமகல 

திருக்மகாமணஸ்வரர் ஆலய வளாகத்தில் அகமந்துள்ள 

சிவலிங்கம் உகடக்கப்பட்டது. ஒரு பாதுகாப்புப் பிரமதசத்தில் 

நடந்த இந்த வன்முகற ததாடர்பாக இதுவகர குற்றவாளிகள் 

கண்டுபிடிக்கப்படவுமில்கல; ககது தசய்யப்படவுமில்கல. 

மன்னார் திருக்மகதீஸ்வர ஆலயத்துக்கு அருகில் ஒரு தனியார் 

காணியில் தபளத்த விகாகர அகமக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு 

தபளத்த மதத்கதச் மசாோ்ந்த ஒருவர்கூட வாைவில்கல என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. அமதமபான்று, கடந்த காலத்தில் 

முனீஸ்வரம் சிவாலயத்திற்கு ராஜமகாபுரம் அகமப்பதற்காக 

நிலத்கத அகழ்ந்தமபாது, அங்கு சந்திரவட்டக்கல் 

காணப்பட்டதால் மகாபுர நிர்மாணம் தகடதசய்யப்பட்டகத 

நாம் மறந்துவிட முடியாது. விஜயன் இலங்ககக்கு வந்த 

காலத்திமலமய மகதீஸ்வரம், மகாமணஸ்வரம், முனீஸ்வரம், 

நகுமலஸ்வரம், ததன்னீஸ்வரம் ஆகிய வைிபாட்டுத் தலங்கள் 

அகமந்திருந்தன என்பகத சிங்கள வரலாறுகமள கூறுகின்றன. 

அப்படியாகத் தமிழ் மக்களின் ததான்கமவாய்ந்த கலாசார 

வாழ்வுடன் பின்னிப்பிகணந்த இந்த ஆலயங்களின்மீது 

மமற்தகாள்ளப்படும் அச்சுறுத்தல்ககளயும் ஆக்கிரமிப்புக் 

ககளயும் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும்.  

புதிய அரசியலகமப்பு மயாசகனகள் முன்கவக்கப்பட்ட 

மபாது, தபௌத்தத்துக்கு முதலிடம் மகாரப்பட்ட அமதமநரத்தில் 

ஏகனய மதங்களுக்கும் சமமதிப்பு வைங்கப்படும் என்று 

தசால்லப்பட்டது. தபௌத்தத்துக்கு முதலிடம் என்பது இப்படி 

ஏகனய மதங்ககள ஆக்கிரமித்து, அச்சுறுத்தி இல்லா 

ததாைிக்கும் அர்த்தத்திமலமய தசால்லப்படுகின்றதா என்கிற 

அச்சம் காரணமாகமவ தமிழ் மக்கள் அதகன எதிர்க்கிறார்கள் 

என்பகத இந்தச் சகபயின் தகௌரவ உறுப்பினர்கள் 

புாிந்துதகாள்ள மவண்டும். சிங்கள மக்களுக்கு எவ்வாறு 

தங்கள் கலாசார அகடயாளங்கள்மீது அபிமானம் உண்மடா, 

அவ்வாமற தமிழ் மக்களுக்கும் அபிமானம் உண்டு. எனமவ, 

ததால்தபாருள் திகணக்களம், வனசீவராசிகள் திகணக்களம் 

மபான்றகவ மமற்தகாள்ளும் அத்துமீறல்கள் உடனடியாகத் 

தடுத்து நிறுத்தப்படமவண்டும் என்பகத நான் இங்கு 

வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, நாம் ஒரு காலத்தில் ககல, 

இலக்கியத்துகறயில் பல சாதகனககளச் தசய்தவர்கள். எமது 

பாரம்பாிய நாட்டுக்கூத்துக்கள், இகச நாடகங்கள் என்பன 

தனித்துவம்வாய்ந்தகவ. தவறும் தபாழுதுமபாக்குக்கு 

மட்டுமல்லாது, மக்களுக்கு நல்வைிகாட்டும் வககயிலும் 

அகமந்தகவ. இன்று அகவ தமல்ல தமல்ல அைிவகடயும் 

நிகலகய மநாக்கிப் மபாய்க்தகாண்டிருக்கின்றன. 

இப்மபாதுள்ள, ஒரு சில முதியவர்களின் காலம் முடிந்ததும் 

அடுத்த பரம்பகர அவற்கற முன்தனடுத்துச் தசல்லுமா 

என்பது சந்மதகமாகமவ உள்ளது. எனமவ, எமது கலாசாரத் 

திகணக்களம் அவற்கறக் கட்டிக்காக்கவும் மபணி வளர்க்கவும் 

காத்திரமான நடவடிக்ககககள எடுக்கமவண்டும். இகளய 

தகலமுகறயினாிடம் அவற்கறக் தகாண்டுதசல்லப் 

பாடசாகல மட்டங்களிலும் கிராமிய மட்டத்திலும் நடவடிக்கக 

எடுக்கப்படமவண்டும். அமதமவகள நவீன நாடகங்கள், குறும் 

பட உருவாக்கங்கள் என்பன தனிநபர்களின் முயற்சிகளாகமவ 

இடம்தபற்று வருகின்றன. ககலயார்வம் காரணமாகக் 

ககலஞர்கள் தமது தசாந்தப் பணத்கதச் தசலவு தசய்மத 

இவற்றில் ஈடுபட மவண்டியுள்ளது. அதன் காரணமாக 

ஒன்றிரண்டு முயற்சிகளுடன் ககவிடப்படும் நிகலமய 

ஏற்படுகின்றது. அமதமபான்று, இலக்கியவாதிகளின் 

முயற்சிகளும் மமலும் பாிதாபமாகமவ அகமந்துள்ளன. ஒரு 

பகடப்பாளமன எழுத்தாளனாகவும், முதலிட்டு 

தவளியிடுபவனாகவும் அவற்கறச் சந்கதப்படுத்துபவனாகவும் 

தசயற்பட மவண்டியுள்ளது.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
You have only two more minutes.  
 

ගරු ඊ. ෙරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Sir, can I get the time allotted to the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan, please?  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
It has already been given to some other speaker.  

 

ගරු ඊ. ෙරවනපවන් මහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
அப்படி ஒரு பகடப்பாளன் தன் உகைப்கபச் 

தசலுத்தினாலும் மபாட்ட முதகல எடுக்க முடிவதில்கல. 

அமதமவகளயில், மக்களிடம் பகடப்புக்கள் தசன்றகடவது 
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மிகவும் குகறவானதாகமவ உள்ளது. ஒவ்தவாரு மாகாண 

சகபயும் தமது மாகாண எல்கலக்குள் உள்ள பாடசாகல 

நூலகங்கள், உள்ளூராட்சிச் சகப நூலகங்கள், சமூக மசகவ 

நிகலய நூலகங்கள் என்பனவற்றிற்கு இலக்கியப் 

பகடப்புக்ககளயும் தகாள்முதல் தசய்து வைங்கினால் பல 

அற்புதமான பகடப்புக்கள் தவளிவரும் சாத்தியமுண்டு. 

தற்சமயம் மாகாண கலாசார அகவ 5,000 ரூபாய் 

தபறுமதியான நூல்ககளக் தகாள்முதல் தசய்கிறது. 2 - 3 

இலட்சம் ரூபாய் தசலவிட்டு தவளியிடப்படும் ஒரு நூலிற்கு 

5,000 ரூபாய் வைங்குவதன்மூலம் என்ன பயன் கிட்ட முடியும். 

எனமவ, கலாசாரத் திகணக்களம் நூலகங்களின் 

மதகவகளுக்கு ஏற்ற வககயில் நூல்ககளக் தகாள்முதல் 

தசய்யும் வககயில் நிதி ஒதுக்கப்பட மவண்டுதமன 

அகமச்சாிடம் ஒரு மகாாிக்கககய முன்கவக்க 

விரும்புகின்மறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, ஒவ்மவார் ஆண்டும் வரவு 

தசலவுத்திட்டத்தின் ஊடாகக் கலாசார அகமச்சுக்கு 

ஒதுக்கப்படும் நிதியின் தபரும்பகுதி எவ்வாறு 

தசலவிடப்படுகின்றது என்பகத நீங்கள் என்கறக்காவது 

மீளாய்வு தசய்து பார்த்ததுண்டா? கணக்காய்வாளர் 

நாயகத்தின் அறிக்கககய எடுத்துப் பார்த்தீர்களானால் அது 

புாியும். அகமச்சின் நிருவாகச் தசலவுகளுக்கும் அகமச்சு 

நடத்தும் தபரும் நிகழ்வுகளின் நிர்வாகச் தசலவுகளுக்கும் அந்த 

நிதி தசலவிடப்படுகின்றது. அந்த நிதியால் பயனாளிகளுக்கு 

மநரடியாகக் கிகடக்கும் நன்கம என்பது மிகச் தசாற்பமம! 

இந்த நிகல மாற்றப்பட மவண்டும். ககலஞர்கள், 

எழுத்தாளர்கள் பயனகடயத்தக்க வககயில் திட்டங்கள் 

வகுக்கப்பட மவண்டும். பிரமாண்டமான நிகழ்வுகளுக்கான 

தசலவுகள் மட்டுோ்ப்படுத்தப்பட்டுக் ககலஞர்களுக்குப் 

பயனளிக்கும் வககயில் அது தசலவிடப்பட மவண்டும்.  

முக்கியமாக, வறுகமயில் வாடக்கூடிய ககலஞர்கள் 

நாட்டின் தசாத்துக்களாகக் கருதப்பட்டு அரசு அவர்களுக்கு 

ஓய்வூதியம் வைங்க மவண்டும். ககலகயமய தமது 

வாழ்வாதாரமாகவும் வாழ்க்ககயாகவும் தகாண்டிருக்கக்கூடிய 

ககலஞர்களுக்கு அரசின் உதவிகள் பன்மடங்கு 

அதிகாிக்கப்பட மவண்டும். இன, மதப் பாகுபாடுகளின்றி 

அகனத்துக் ககலஞர்களும் சமமாக மதிக்கப்பட்டு அரச 

நிர்வாகத்தால் அணுகப்பட மவண்டும். ககலக்காக 

அர்ப்பணிப்புடன் மசகவயாற்றும் அகமப்புக்கள், 

நிறுவனங்களுக்கு வருடாந்தம் நிதி உதவி வைங்கும் 

திட்டத்கதயும் அரசு உருவாக்க மவண்டும்.  

தமிழ் மக்களாகிய நாம் தனித்துவமான கலாசார 

பாரம்பாியங்ககளக் தகாண்டவர்கள் என்ற முகறயில் நாம் 

எமது இன அகடயாளத்கதப் பாதுகாப்பதில் உறுதியாக 

இருப்மபாம் என்பகதயும் இங்கு கூறிக்தகாண்டு விகட 

தபறுகின்மறன்.  நன்றி. வணக்கம்.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is the Hon.  Ishak Rahuman. ගරු 

න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට විනාඩි ෙහයක කාලය් ශව්  කර තිශබනවා. 
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ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුනනි, අෙ නට ශබොශහොන සතුට් ඇති ශවනවා. 

ඒකට ශහේතුව තනයි නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු 

අනාතයාං ශා වවය ශීර්ෂය ගවන කථා කරන අෙ ෙවශසේ දී  නට 

ශපර කථා කරුන TNA එශ් අශ් න් ත්රීවරු්  ගරු ඇනතිතුනා  

ගවන  වි ාල වර්ණනාව් කළා. ඒවා වර්ණනා ශනොශවයි, ඒ 

අයශේ හෙව්ත තුළ තිශබන ශද්වල් තනයි එශසේ එළියට ෙවම්ශම්. 

නන්ත අෙ ලංකාවට එ් න ශනොශවයි සිටිශා.  ශනොකෙ, නන පළුවො 

China ගිහි්  සිටියා. නන එ් න සිටිශා සඳුො. නුව්ත නට ඊශා 

රරාධනය් ලවබුණා, ශනතුනාශේ අනාතයාං ය වන නිවාස, 

ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං යට  අොළ Debate 

එකට අෙ සම්බ් ධ ශව් න කියලා. ශම් විවාෙයට 

අනිවාර්යශය් න සම්බ් ධ ශව් න ඕනෑ නිසා, නන ඊශා 

රාත්රිශාන රවා.  

ගරු සභාපතිතුනනි,  වි ාල සංවර්ධනය් ශවන යුගය් අෙ 

අශ් රශට් ඇතිශවලා තිශබනවා.   ශනවවනි යුගයක අශ් ඇනති, 

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා ාාතිවාදී, රගම්වාදී, අ් තවාදී  විධියට 

කටයුතු කර් ශ්  නවතිව,  උතුශර් ශව් න ුනළුව් ; නව ශඟනහිර 

ශව් න ුනළුව් ,  සනස්ත රශට්න ානතාවට සන විධියට සලකන 

බව අපට ෙකි් නට ලවශබනවා.  ශනතුනාශේ එන සංකල්පය, අශ් 

ලංකා වට අව ය ශවන ශෙය්. ශනතුනාශේ පියා එො කරුන කාර්ය 

භාරය, අෙ ශනතුනා සනස්ත ලංකාව ශවුවශව් න කරන එක අපට 

ශලොකුණා සතුට්. ශනතුනා උො ගම්නාන 1,92 ක වවඩ ක ටයුතු පට්  

ශගන තිශබනවා. ශම් අවුරුද්ෙ ඉවර ශව් න ශපර ශනතුනා උො 

ගම්නාන 3,000් ඉදිකර් න තීරණය කරලා තිශබනවා. සනහර 

අය හිත් න ුනළුව් ,  උො ගම්නාන 3,000් ඉදිකරනවා කියන 

එක කර් න ුනළුව්  වවඩ්ෙ කියලා. ානාධිපතිතුනා්ත, අග්රානාතය 

රනිල් වික්රනසිංහ නවතිතුනා්ත කියන ශෙශෙනාන තීරණය කළා, 

"ශපොඩි කාලය් ශ්  තිශබ් ශ් , සනස්ත ලංකාශේන ශලොකුණා 

සංවර්ධනය් කර් න ඕනෑ, ඒ සහහා අව ය ුවෙල් ලබා ශේ න 

ඕනෑ"යි කියලා. ශම් සහහා රුපියල් ශකෝටිවලි්  කිේශවෝත,  

රුපියල් ශකෝටි 2 ,000ක ුවෙල් එතුනාශේ අනාතයාං යට ශව්  

කරලා තිශබනවා. විප්ෂශා අය හිත් න ුනළුව් ,  නංගල 

සනරවීර ඇනතිතුනා ශනතුනාට ශකෝටි 2 ,000් දීලා තිශබ් ශ්  

ඉල්කම්වලි්  කියලා. එශහන ශනොශවයි. අතුරු අය වවශය්  

ශනතුනාට රුපියල් බිලියන 3.7් දීලා තිබුණා. ශනතුනා එන 

රුපියල් බිලියන 3.7ක ුවෙල  ශම් ශවනශකොට -නාස ශෙක 

ඇතුළතදී- ඉවර කරලා තිශබනවා. ෙව්  ශනතුනාට වවඩ කර් න 

ුවෙල් නවහව. ශම් Budget එශක්  -අශප්රේල් 0  වවනි ොයි්  පුභව- 

තනයි ශනතුනාට ඉතුරි වවඩ කර් න ුවෙල් ලවශබ් ශ් .  

ශනතුනාශේ අනාතයාං ශය්  කරන වවඩ කටයුතු  අපට ෙකි් න 

තිශබනවා.  

අශ් ලංකාශේ නිවාස නවති උෙවිය සිටිනවා. අපි ගම්වලට 

ගියාන ඒ උෙවිය කියනවා,  "අපිටන කියලා ශගය් නවහව, නිෙහශසේ 

ඉ් න ුනළුව්  වාතාවරණය් අපට නවහව" කියලා. එො හිටුන 

ානාධිපති ශප්රේනොස නවතිතුනා නවති වුණාට පුභව සනස්ත 

ලංකාශේන ශලොකුණා අඩු පාඩුව් තිබුණා. නිවාස ඉදිශව් ශ්  නවති 

යුගය් තිබුණා. මීය ට ශපර රණ්ඩු රවා. අවුරුදු 20් ඒ අය රණ්ඩු 

කළා. ඒ ඇනතිවරු් ට ලංකාශේ නිවාස ප්ර ්න විසහ් න, ඒ 

අව යතා ඉටු කර් න බවරි වුණු බව අපට ෙකි් නට තිබුණා. ඒ 

අතර තනයි අශ් අතිගරු ානාධිපතිතුනා, ඒ වාශේන ගරු 

අග්රානාතය රනිල් වික්රනසිංහ නවතිතුනා කියන ශෙශෙනාන,  ශම් 

අනාතයාං  ය කාටෙ දිය යු්තශ්ත කියලා තීරණය කශළේ. ෙවස ්  2 

අරගළශය්  පුභ ශනතුනාට තව අලු්ත අනාතයාං ය් ලබා දු් නා. 

ශනතුනාට කලි්  දීලා තිබුණු අනාතයාං යට වඩා ශවනස ්

අනාතයාං ය්  ලබා දු් නා. ඒක තනයි සංස්කෘතික කටයුතු 

අනාතයාං ය. 

සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ය සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාට 

භාර ශේ න ශපර, ලංකාශේ හවන ශකශන්න වාශේ ෙවකුන ශෙය් 

තනයි, -ඒ පිළිබහව සනාා නාධය තුළිුව්ත ෙකි් න ලවබුණා.- 

691 692 



පාර්ලිශම්් තුව 

ලංකාශේ ශනොනයම් ශහෝ වවරැද්ේ වුශණෝත, ඒ වවරැද්ෙ පිටුපස 

ඉ් න අය විධියට අශ් නවති ඇනතිවරු් ශේ නම් අනව ය විධියට 

හවන තවනන ප්රචාරය වීන. කුණාඩුකාරශයෝ ගවන කථා කරනශකොට, 

මිීත නරුශවෝ ගවන කථා කරනශකොට, පාතාලය ගවන කථා 

කරනශකොට, ශලොකුණාන වවරැදි කරන අය ගවන කථා කරනශකොට, 

ශම් අය පිටුපස ඉ් ශ්  කවුෙ කියා බලනශකොට ශම් උ්තතරීතර 

පාර්ලිශම්් තුශේ සිටින න් ත්රීවරු් ශේ නම් අනව ය විධියට නඩ 

ගසා විනා  කළ යුගය් තිබුණා. ඒ වාශේන ශම් වනවිට ලංකාව 

කුණාඩු ශබො හවරීශම් ප්රධානන නධයස්ථානය් ශලස නම් කර 

අවසානයි. ඒ නිසා, ලංකාශේ කුණාඩු සනාාය් ඇති ශව් න ඉඩ 

ශෙනවාෙ, එශහන නව්තනම් ෙහම් සනාාය් ඇති කර් න ඕනෑෙ 

කියන කාරණය ගවන අශ් අතිගරු ානාධිපතිතුනා්ත, ගරු 

අග්රානාතයතුනා්ත සාකච්ඡා කළා. එතුන් ලා එශසේ සාකච්ඡා කර, 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාට ශම් අනාතයාං ය භාර දු් නා. 

ශනන අනාතයාං ය එතුනාට භාර දු්  ශවලාශේදී එතුනා ශලොකුණා 

 වවඩසටහන් කළා. ඒ ගවන අපි සතුටු ශවනවා. 

ානාධිපති වනත්රීපාල සිරිශසේන නවතිතුනා්ත, අග්රානාතය රනිල් 

වික්රනසිංහ නවතිතුනා්ත එකතු ශවලා, නාර්තු නාසශා 16වන ො සිට 

රරම්භ වන ශම් සතිය "ශ්රී ත්රිපිටක අභින් ෙන සතිය" ව ශය්  

නම් කර තිශබන බව අපි ේ නවා.  

අෙ ගම්වලට ගියාන, ෙරුව්  ගස් යට  ඉහශගන ෙහම් 

අධයාපනය හොරන රකාරය අපි ෙකිනවා. ඒ ෙරුව් ට ෙහම් 

අධයාපනය් ලබා දීන සහහා ෙහම් නධයස්ථාන පිහිටුව් න එතුනා 

තීරණය කර තිශබනවා. එතුනා ශහට -17වන ො- ෙහම් නධයස්ථාන 

206් පිහිටුවීනට අව ය සියලුන කටයුතු ූ ොනම් කර අවසානයි. 

ශහට ුවල්ගල් තබ් ශ්  ශබෞද්ධ අයට ෙහම් නධයස්ථාන 

පිහිටුවීනට පනණයි. ඒකට ශහේතුව ශනයයි. ශම් සතිය "ශ්රී ත්රිපිටක 

අභින් ෙන සතිය" ශලස නම් කර තිශබන නිසා, ශහට ෙවශසේ 

ශබෞද්ධ ෙරුව්  ශවුවශව්  ෙහම් නධයස්ථාන පිහිටුවීනට කටයුතු 

කරනවා. ශෙවවනි අදියශර්දී ුවස්ලිම්, සිංහල, ශෙනළ, හි් දු,  

රිස්තියානි කියන සියලු ානතාව ශවුවශව් න ඒ කටයුතු කර් න 

එතුනා බලාශපොශරෝතතු වනවා. ගස් යට හිහ ෙහම් අධයාපනය 

හොරන ෙරුව්  ශවුවශව්  ෙහම් නධයස්ථාන  00් පිහිටුව් න 

එතුනා ශම් වනවිට සියලුන කටයුතු ූ ොනම් කර අවසානයි. අෙ 

අශ් රශට් ෙහම් අධයාපනය නවති නිසා, රටන විනා ශවලා 

තිශබනවා; සනාාය විනා ශවලා තිශබනවා; ශසෞඛ්ය ්ශෂේ්ය්ත 

විනා  ශවලා තිශබනවා. ශම් වන විට ලංකාව, ශලෝකශා ප්රධානන 

කුණාඩු නධයස්ථානය් ශවලා අවසානයි.  

 අශ් රශට් පාසල් යන ෙරුව්  වාශේන, සියලුන ානතාව ඉ්  

ශබ්රා ග් න ඕනෑ නිසා තනයි, අතිගරු ානාධිපතිතුනා්ත, 

අග්රානාතය රනිල් වික්රනසිංහ නවතිතුනා්ත එකතු ශවලා අශ් සින්ත 

ශප්රේනොස ඇනතිතුනාට ශම් අනාතයාං ය පවවරුශේ. එතුනාට ශම් 

අනාතයාං ය පවරලා ශම් වන ශකොට ගත ශවලා තිශබ් ශ්  නාස 

ශෙක් වවනි ශපොඩි කාලය්. ශම් කාලය තුළදී එතුනා හවන 

රගන් ශවුවශව් න කටයුතු කළා. එතුනා ශබෞද්ධ රගන අෙහන 

ශකශන්. නුව්ත එතුනා අනි් රගම්වලට්ත ුවල්තවන දීලා 

කටයුතු කිරීන පිළිබහව අපි සතුටු වනවා.  

නට ශපර කථා කළ "ටීඑ් ඒ" එශ් න් ත්රීවරු තු් ශෙනාන 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා ගවන වි ාල සතුටකි්  යුතුව කථා 

කළා. එතුන් ලා ඒ තරම් සතුටකි්  කථා කශළේ ඇයි? මීය ට ශපර 

සිටි සනහර ඇනතිවරු -අශ් රණ්ඩුශේ නම් එශහන අය නවහව.- 

තන් ට ලවශබන ුවෙල් තන් ශේ දිස්ත්රි්කයට විතරයි පාවිච්ි  

කශළේ. ලබන වතාශේ පාර්ලිශම්් තුවට එ් න ඕනෑ තුව්  විතරයි 

කියලා හිතාශගන වවඩ කළ යුගය් තනයි පුභගිය කාලශා 

තිබුශණ්. හවබවයි, අශ් සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා ඉ්  එහාට 

ගිහි් ,  ලංකා ශේ ඉ් න හවන ශකශනකුණාටන -විප්ෂශා ශව් න 

ුනළුව් . රණ්ඩු ප්ෂශා ශව් න ුනළුව් - ශපොදුශේ, සාධාරණ 

විධියට වවඩ කටයුතු කිරීන පිළිබහව අපි සතුටු වනවා. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුනාට තව විනාඩියක කාලය් තිශබනවා. 

 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු සභාපතිතුනනි, නට තව විනාඩි ශෙක්ව්ත ශේ න.  

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා වවනි ඇනති ශකශන් රර්ෂා 

කරනවාෙ, නවද්ෙ කියා අප තීරණය කර් න ඕනව. බංශකොශලෝත 

වුණු සනහර ශද් පාලනඥශයෝ එතුනාට නඩ ගහන රකාරය 

පුභගිය ෙවස්වල අපි ෙව්කා. ඒක තුව්  තුව් ටන ගහ ග් න 

නඩ්. එො ඒ අයයි වවරැදි කශළේ. ඒ වවරදි කළ අය අෙ එතුනාට 

අපහාස කරමි් , ශෙස්-ශෙශවොල් තියනවා. හවබවයි, කවුරු 

ශනොනවා කිේව්ත,  ශම් රශට් දු්ප්ත මිනිහා කවුෙ, ශපොශහොස්ත 

මිනිහා කවුෙ කියා බල් ශ්  නවතිව, හවන අං ශාන ඉ් න හවන 

ශකශනකුණා ශවුවශව් න වවඩ කර් න ුනළුව් , හවන ශකනාන 

සනානව සලකා වවඩ කර් න ුනළුව්  කාටෙ කියන එක අෙ 

ලංකාශේ සනස්ත ානතාව -ශකෝටි ශෙකහනාරක ානතාව- ශ්තරුම් 

අරශගන ඉවරයි. අතිගරු ානාධිපතිතුනා්ත, රනිල් වික්රනසිංහ 

අග්රානාතයතුනා්ත, ුවෙල් ඇනවතිතුනා්ත එතුනාට ශම් අවුරුද්ශද්දි 

වවඩි ුවෙල් ලබා දීලා තිශබ් ශ් , රශට් සංවර්ධනය හා 

සංස්කෘතික කටයුතු ඉහළට ශගන යෑශම් අරුවණ ඇතිවයි. එතුනා 

අෙ ඒ නහා කර්තවයය භාරශගන වවඩ කටයුතු කරන රකාරය 

අපට ෙකි් න ුනළුව් .  

අෙ ලංකාශේ හවන දිස්ත්රි්කයකන එතුනාශේ "උො ගම්නාන" 

වවඩසටහන රියා්තනක ශවනවා. ඒක එශහන නවහවය කියා 

කාටව්ත කිය් න බවහව. එතුනාශේ පියා ගවන නන කිේවා. 

ශප්රේනොස යුගය වවනි යුගය් එන ශත් ානතාව ුනන ුනනා 

බලාශගන හිටියා. ඒ ශප්රේනොස යුගය නවවත වතාව් අශ්  රශට් 

ඇති කර් න එතුනා වවඩ පිළිශවළ සකස් කරනවා. තන් ශේ 

තා්තතා කළ වවඩ කර් න සනහර ුනතාලාට බවහව. සනහර අයට 

තා්තතා කළ වවඩ කර් න බවරි අවසථ්ා ෙව්කාන අපට 

කනගාටුව් ඇති වුණා. හවබවයි, අශ් සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනාශේ තා්තතා එො ශකොයි විධියටෙ වවශඩ් කශළේ? එො 

එතුනා තන් ශේ රශට් ානතාව ශවුවශව්  ඇප කවප ශවලා, පවය 

2 ්  පවය 18් වවඩ කළා. අෙ අශ් සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා්ත 

ශම් රශට් සිටින ශකෝටි ශෙකහනාරක ානතාව ශවුවශව් , ඇප 

කවප ශවලා, පවය 18ක කාලය් වවඩ කරන බව අප සතුටි්  

ප්රකා  කරනවා. ශම්ක තනයි, අශ් රශට් තිශබන සංවර්ධනය. ශම් 

ර ට සංවර්ධනය කර් න අපි එතුනාට තව තව්ත රශිර්වාෙ කළ 

යුතුයි; එතුනාශේ ඉදිරි ගනනට රශිර්වාෙ කළ යුතුයි. ශම් රශට් 

ඉ් න ශකෝටි ශෙකහානරක ානතාවට වවඩ කර් න එතුනාට 

අවස්ථාව ලබා ශේ න. ඒ වා ශේන එතුනාශේ ඉදිරි ගනනට 

රශිර්වාෙ කර් නය කියා රශට් සනස්ත ානතාවශග්  නන 

ඉල්ලීන් කරනවා. 

අශ් සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනාට ශම් වාශේ වවඩි ුවෙල් ලබා 

දීුන එක ගවන ගරු ානාධිපතිතුනාට්ත, ගරු අග්රානාතයතුනාට්ත,  

ගරු ුවෙල් අනාතයතුනාට්ත නන ස්තුතිව් ත වනවා. ඒ වාශේන 

එතුනාට ශනව්  අනාතයාං  ශෙක් භාරදීන පිළිබහව්ත ගරු 

ානාධිපතිතුනාට්ත, ගරු අග්රානාතයතුනාට්ත නා ස්තුතිව් ත වනවා. 

693 694 

[ගරු ඉෂා් රහුනා්  නහතා] 
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අශ් රට, ශහොහ ශබෞද්ධ රට් -නනට නවතිව ශහොහ ශබෞද්ධ රට්- 

බවට ප්ත කර් න්ත, කුණාඩු සනාාය නවතිව ශහොහ ෙහම් සනාාය් 

ඇති කර් න්ත, එතුනාට අවස්ථාව ලබා දීන ගවන නශේ සතුට 

ප්රකා  කරමි් , ගරු සභාපතිතුනනි, නට කාලය ලබාදීන පිළිබහව 

ඔබතුනාට්ත ස්තුතිව් ත ශවමි් , නශේ කථාව අවස්  කරනවා. 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීය ළඟට, ගරු (වවෙය) නලි් ෙ ායතිස්ස න් ත්රීතුනා. 

ඔබතුනාට විනාඩි 2 ් තිශබනවා. 
 

[පූ.භා.10. 6] 
 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිෙනෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු සභාපතිතුනනි, බුද්ධ  ාසන හා වයඹ සංවර්ධන 

අනාතයාං ය, නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු 

අනාතයාං ය කියන අනාතයාං වලට අොළ වවය ශීර්ෂ පිළිබහ 

සාකච්ඡාවයි අෙ ශකශර් ශ් . අශ් බුද්ධ  ාසනය සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු ගවන කථා කරනශකොට, අෙ දිනය වවෙග්තය 

කියා නන හිතනවා. අෙ නාර්තු 16වන ොයි. අශ් බුද්ධ  ාසනයට්ත, 

භි්ෂු සංස්ථාවට්ත අප්රනාණ ශසේවය් කළ, අශ් රශට් සිටි 

අද්විතීය කවියකුණා වූ ටිශබට් ාාතික එස්. නහි් ෙ හිමිය්  අපව්ත 

වුශණ් 19 1 නාර්තු 16වන ොයි. එතුනා අපව්ත වුශණ් මීය ට අවුරුදු 

68කට කලි් , බණ්ඩාරගන නහ ශබල්ලන ශ්රී ුභධර්නාරානශාදීයි.  

අෙ ශලෝක සිතියශම් නවති, සිකීනය කියන රශට් ඉපදිලා, අවුරුදු 

11, 12 වවනි වයසකදී ලංකාවට ඇවි්ත නහණ ශවලා, උ්  

වහ් ශසේ තන් ශේ විවිතශය්  වවඩි කාලය් කවිය අවිය් 

හවටියට පාවිච්ි  කළා. ඒ, අශ් රශට් නිෙහස ශවුවශව්  රශට් 

ානතාව අවදි කර් නයි. ඉංග්රීසි් ශග්  ශම් රට නිෙහස් කර ග් න 

විතර් ශනොශවයි උ් වහ් ශසේ බලාශපොශරෝතතු වුශණ්. ඒ 

ශවලාශේ බලයට ශකළ හලමි් , ශම් රශට් ානතාව පීඨ ඩාවට ප්ත 

කළ අශ් ප්රභූ කල්ලිශයුව්ත රට ශබ්රා ග් න උ්  වහ් ශසේ කවි 

ලිේවා. ඒ නිසා, උ්  වහ් ශසේ ලියූ කවියකි් න නශේ කථාව  

රරම්භ කර් න කවනවතියි.  

 

 "සහන ලවශබනතුරු ලංකා   දීපයට 

 ගහන ගවහිලි හුවශේ සිහශවසි්       සිට 

 නහන රුුන්  නහමි්  යමි               ඉදිරියට 

 නහණ කන්ත බණ ෙහන්ත එයයි     නට" 

ඒ නිසා උ් වහ් ශසේ හිතුශේ නහණකනයි, බණෙහනයි ඒක 

තනයි කියා. ඉති්  ශම් බුද්ධ  ාසන අනාතයාං ය ගවන කථා 

කරනශකොට, රශට් ශනොක් ශහෝ වයවස්ථා සම්පාෙන රියාවලිය් 

එනශකොට බුදු ෙහනට තිශබන තවන පිළිබහ යළි සාකච්ඡාව් 

එනවා. රාාය රගන බුද්ධාගන බවට ප්ත කර, වසර හතළිහකට 

වවඩි කාලය් ගත ශවලා තිශබනවා. හවන රණ්ඩුවකන බුද්ධ 

 ාසන ඇනතිවරශය් හිටියා. හවන ානාධිපතිවරයාන බුද්ධාගන 

ගවන කථා කළා. නන බුද්ධ  ාසන ඇනතිතුනාශේ අවධානයට ශම් 

කාරණය ශයොුව කර් න කවනවතියි. අෙ වුණ්ත ඔබතුනා ේ නවා, 

අශ් රශට් ෙළ ව ශය්  තිශබන ප් සල් 10,000කට රස් න 

ප්රනාණශය්  සියයට 30කටව්ත ශසෞඛ්යාර්ෂිත වවසිකිළි 

පහුභකම් නවහව; ඒ වාශේන ප් සල්වලි්  සියයට  0කට විතර 

හරිහන්  ාල සවපයුන් නවහව කියා. ශනශහන තනයි අශ් 

හාුවදුරුවරු බුද්ධ  ාසනය රර්ෂා කර ග් න කටයුතු කර් ශ් . 

නන කථා කර් ශ්  නගරශා තිශබන ශපෝසතු් , ොනපතිය්  

නිතර උෙවු කරන අසුන ගවන ශනොශවයි. නන කථා කර් ශ්  ඈත 

ගම්වල තිශබන ුනංි  ප් සල් ගවන. ඒ ප් සල්වල සනහර විට 

විි ් ධර්න කිකක තරුණ හාුවදුරුවරු නවති ව් න ුනළුව් . සනහර 

විට වයස්ගත ශවලා නහණ වූ අශ් හාුවදුරුනන් ඉ් න ුනළුව් . 

හවබවයි, ගශම් නුවෂයයාශේ ොනයට, බණට, පාං සූලලයට වඩි් න 

ඉ් ශ්  ඒ හාුවදුරුශවෝ විතරයි. ඒ ගම්වවසියුව්ත දු්ප්ත. ඒ 

ගම්වවසිය් ට සිේ පසශය්  හාුවදුරුව් ට උපස්ථාන කිරීශම් 

අවස්ථාව්, හවකියාව් නවහව. අ් න එවවනි ප් සල් පිළිබහව 

තනයි අනාතයාං ය හවටියට අවධානය ශයොුව කර් න ඕනෑකන 

තිශබ් ශ් .  බුද්ධ  ාසනය ස්ථාපිත කර අවුරුදු ෙහස් ගණ්  ගත 

ශවලා තිශබනවා. නන කිය් ශ්  වයවස්ථාුවූලලව රාාය රගන 

බුද්ධාගන බවට ප්ත කරුන රටක එවවනි ප් සල් තිබිය යුතු නවහව 

කිය ාායි. 

ඒ නිසා නන ඇනතිතුනාශේ පළුව අවධානය ගශම් ප් සල 

පිළිබහව ශයොුව කරව් න කවනවතියි. ඇනතිතුනා ශම් කාරණය 

ගවන සහහ්  කළා. අුවරාධුනරය,ශපොශළෝ නරුව ශව් න 

ුනළුව් , වතුකරශා ුවවරඑළිය, එශහන නව්තනම් නාතශල්, 

නහුවවර පව්තශ්ත ශව් න ුනළුව් . ඒ ගම්වල තිශබන, ඉතාන 

අනාරුශව්  පව්තවා ශගන යන ශන් න ශම් ප් සල් පිළිබහව 

අවධානය ශයොුව කර් න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඊළඟට, ත්රිපිටකය පිළිබහව්ත සාකච්ඡා කර තිශබනවා. ඒක 

ශහොහයි. ඒ වා ශේන නන කල්පනා කරනවා,  ශථේරවාදී බුදු ෙහශම් 

නධයස්ථානය හවටියට සලකන ශම් රටට ඇවිල්ලා බුදු ෙහන 

පිළිබහව පර්ශාෂණ කර් න, අධයයනය කර් න ශලෝකශා 

සිටින  ඕනෑන ශකශනකුණාට හරිහන්  තවන් නවහව කියා. 

ඔබතුනා්ත ඒක පිළිග් නවා ඇති. ඔබතුනා අපට ශබො දු්  

ශපොශ්ත, ඇල්බට් අයි් ස්ටයි්  පිළිබහව සහහ්  කර තිශබනවා. 

ඇල්බට් අයි් ස්ටයි්  බුදු ෙහන ගවන කියුන ශද්වල් තිශබනවා. 

ශලෝකශා සිටින ඕනෑන භාෂාව් හොරන ශකශනකුණාට ඇවිල්ලා 

නතර ශවලා, යම් කිසි රකාරයක කාලය් ශව්  කර බුදු ෙහශම් 

ෙර් නය පිළිබහව පර්ශාෂණ කර් න නධයස්ථානය්,-  

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, ච් ්රිකා බණ්ඩාරනායක නවතිනිය 

ානාධිපතිනිය ශලස කටයුතු කළ කාලශා 200 දී වි ෙයාලංකාර 

වි ්වවිෙයාල භූමිශා සෑ ව වි ාල සම්න් ්ණ  ාලාව් තිශබනවා. 

නන ශපශර්ෝත ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා රවා. රුපියල් මිලියන 

1,300් ඒ ශවුවශව්  වියෙම් කර තිශබනවා. තව රුපියල් මිලියන 

තු් සිය ගණන් ඒ සහහා ඉල්ලා තිශබනවා. එතශකොට ඒ 

කටයු්තත අවස්  ශවනවා. ඒ එක තවන් පනණයි. ඒ වාශේන 

ශහට නහුවවර එවවනි ස්ථානය් විවෘත කරනවා. ෙව්  ශනවවනි 

ාාතය් තර නධයස්ථානවලට ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා වි ාල පිරිස් 

එනවා. ඒවාශා ාාතය් තර භාෂාව උග් වනවා. ඒ අුවව, 

ශථේරවාදී ධර්නය ශවුවශව්  අපි රියා කරන බව කිය් නට ඕනෑ. 

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිෙනෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ශහොහයි. නන කිය් ශ්  ගරු ඇනතිතුනනි, අශ් හාුවදුරුව්  

වහ් ශසේලාට විතර් ශනොශවයි. බුදු ෙහන පිළිබහව උන් දුව් 

ේවන ඕනෑන ශකශනකුණාට ඇවිල්ලා යම් කාලය් නතර ශවලා, 

ශබෞද්ධ ෙර් නය පිළිබහව පර්ශාෂණ කර් නට, අධයයනය 

කර් නට පහුභකම් සහිත තවන් නිර්නාණය කර් නට ඕනෑ. 

එශහන වුශණෝත තනයි, අපට ශම් බුදු ෙහන ශලෝකය ුනරා වයා්ත 

කර් න ුනළුව් කන ලවශබ් ශ් . 

අශ් තරුණ හාුවදුරුව්  වහ් ශසේලාට අධයාපනය ලබා දීන 

සම්බ් ධශය්  ඔබතුනාශේ අවධානය ශයොුව කරව් න කවනවතියි. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

එක පව්තතකි්  පිරිශව්  අධයාපනය ඔබතුනාශේ විෂය පථයට 

ගවශන් ශ්  නවහව. නුව්ත, බුද්ධ  ාසන අනාතයාං යට පිරිශව්  

අධයාපනය අනතක කර ය් න බවහව. පිරිශව්  පිළිබහව අපට 

ශලොකුණා ඉතිහාසය් තිශබනවා. අභයගිරිශය්  පට්  ග්තතාන, ඒ 

ඉතිහාසය හරි වි ාලයි. නුව්ත, අෙ පිරිශව් වල ත්ත්තවය 

බවලුශවෝත ගරු ඇනතිතුනනි, ඒ පිරිශව්  ශකොශහොනෙ පව්තවා 

ශගන ය් ශ් ? ඇ්තතටන ධර්න  ාලාවල, බණ නඩුවල තනයි 

උග් ව් ශ් . ඒ හාුවදුරුව් ට ශ් වාසිකාගාර පහුභකම් ඉතාන 

අල්පයි. සනහර හාුවදුරුවරු වශට් තිශබන ප් සල්වල ඉහලා තනයි 

පිරිශවනට එ් ශ් . නතර ශව් න තවන් නවහව. බණ නඩුශේ 

ඉශගන ග් න පහුභකම් නවහව. ඒ වාශේන, ඒ හාුවදුරුව් ට 

රණ්ඩුශව්  ලබා ශෙන ශපෝත ප්තවලට අනතරව ශබෞද්ධ 

අධයාපනය සම්බ් ධව තව්ත ශපෝත ප්ත වි ාල ප්රනාණය් මිලදී 

ගත යුතුව තිශබනවා. ඒ ශවුවශව්  තවන්ත වවඩ පිළිශවළ් සකස ්

කර නවහව. ඒ විතර් ශනොශවයි.  

අඩු තරමි්  ඔබතුනා අධයාපන අනාතයාං ය්ත සනඟ සාකච්ඡා 

කර, ඒකාබද්ධ කවබිනට් පත්රිකාව්ව්ත ඉදිරිප්ත කර පිරිශව්  

ගුරුවරු් ශේ වවටු් ප්ර ්නය්ත  නිරාකරණය කර් න ඕනෑ. 

ශනොකෙ, රාශා ශසේවකය් ට සානානයශය්  ලවශබන වරප්රසාෙ 

පිරිශව්  ගුරුවරු් ට ලවශබ් ශ්  නවහව. උොහරණය් හවටියට 

ග්තතාන, නිෙහස් දුම්රිය බලප්යව්ත ලවශබ් ශ්  නවහව.  

ඒ වාශේන, පරිශේණාචාර්ය ශසේවය පිහිශටේවා. හවබවයි, ඒ 

පරිශේණාචාර්ය ශසේවශා සිටින  අශ් හාුවදුරුව්  වහ් ශසේලාශේ 

වවටු් සම්බ් ධ ප්ර ්නය තවන විසහලා නවහව. ඒ නිසා ශන් න ශම් 

රකාරයට අශ් රශට් පිරිශව්  අධයාපනය  ්තින්ත කර, දියුණු 

කර් ශ්  නව්තනම්, ශලෝකයට තියා ලංකාවටව්ත ෙහම් 

අධයාපනය ශබේ න අපට බවරි ශවනවා.  

අපි හවන ොන සිංහලයාට විතරෙ බණ කිය කියා ඉ් න 

හේ ශ් ? අශ් හාුවදුරුශවෝ හේ න උ්තසාහ කර් ශ්  සිංහල, 

ශබෞද්ධශය් පනණෙ? නන හිතන විධියට අපි ශලෝකයට බුද්ධාගන 

අරශගන යනවා නම්, විශ ේෂශය්  අශ් තරුණ හාුවදුරුව්  

වහ් ශසේලාට ඉංග්රීසි, ප්රං , රුසිය් , න න ඇතුළු භාෂා පිළිබහව 

අධයාපනය් ලබා ශේ නට ඕනෑ. උ් වහ් ශසේලා ඒ භාෂා 

ඉශගන ග් නවා නම්, ශම් පව්තශත්  අපි බුදු ෙහන්ත ඉශගන ශගන 

ශලෝකය ුනරා බුදු ෙහන ප්රචාරය කර් න ුනළුව් . හවබවයි, ඒ 

හාුවදුරුව්  වහ් ශසේලාට ශවන්ත භාෂා ශනොශවයි, අඩු ගණශ්  

ඉංග්රීසි භාෂාවව්ත ඉශගන ග් නට එතරම් පහුභකම් නවහව කියන 

එක තනයි නශේ අෙහස ශවලා තිශබ් ශ් . 

අශන් පව්තශත් , අපට ෙව්  බරපතළ ප්ර ්නය් තිශබනවා. 

ශම් හාුවදුරුව්  වහ් ශසේලා සනඟ සාකච්ඡා කශළෝත, තරුණ 

භි්ෂූ්  වහ් ශසේලා උපවවිදිවීන සම්බ් ධශය්  කියයි. ඒ 

රකාරයට උපවවිදිවීන සහහා බලපාන ශහේතු ගණනාව් තිශබනවා. 

විශ ේෂශය්  රර්ිකක ප්ර ්නය. ඒ රර්ිකක ප්ර ්නවලට රාය් 

හවටියට නවදිහ්ත ශව් ශ්  නවතිව, ඒවා ප් සශල් ශලොකුණා 

හාුවදුරුව් ශේ ශහෝ ොයක සභාශේ ප්ර ්නය් කරග්තශතෝත, ඒක 

විසහ් න හම්බ ශව් ශ්  නවහව. ඒ නිසා, ශකශසේ ශහෝ භි්ෂු 

 ාසනය පව්තවා ශගන යෑන සහහා; සම්බුද්ධ  ාසනය පව්තවා 

ශගන යෑන සහහා  ාසනයට ඇතුළ්ත වන තරුණ හාුවදුරුව්  

වහ් ශසේලා රැකග් න එක අශ් වගකීන්. රායට එයි්  බවහවර 

ශව් න බවහව; ඒක ශවන කාටව්ත ශහෝ ශපෞද්ගලික අං යට පවරා 

නිකම් ඉ් න බවහව. ඒ උපවවිදි වන හාුවදුරුව් ශේ ඇ්තත ශහේතුව 

ශනොක්ෙ කියා ශසොයා බලා, ඒ ශවුවශව්  නවදිහ්ත ශව් න 

ඕනෑය කියා නන අෙහස් කරනවා. 

ඒ වාශේන ඔබතුනාශේ අවධානය ශම් කාරණය ශකශරහි්ත 

ශයොුව කර් නට කවනවතියි.  විශ ේෂශය්   අශ් වශයෝවෘද්ධ  

ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා, ගිල්  ශවච්ච ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා ගවන  

ඔබතුනා්ත  සහහ්  කළා. ඔබතුනා ේ නවා, එවවනි ගිල්  ශවච්ච 

ස්වාමීය ්   වහ් ශසේලා ශවුවශව්  ඇප  උපස්ථාන කරන,  

ශ් වාසිකව ප්රතිකාර කරුව ලබන  ප් සල් කිහිපය් තිශබන 

බව. ඊට  වඩා එහාට ගිහි්  අපට වගකීන් තිශබනවා, ශසෞඛ්ය 

අනාතයාං ය්ත නවදිහ්ත කර ශගන විවිතශා අවසාන කාලශා ශහෝ 

ගිල් ව සිටින ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා  ශවුවශව්  මීය ට වඩා  

නවදිහ්ත වීන්  සිදු කර ඒ  ගිල්  ස්වාමීය ්   වහ් ශසේලාශේ 

ශසෞඛ්ය  සම්බ් ධශය්  අවධානය ශයොුව කර් න. 

ඊළඟට නන  නිවාස හා සංස්කෘතික අනාතයාං ය  ශෙසට 

ශපොඩ්ඩ්  හවශර් නට   කවනවතියි. ශම් ශවලාශේදී ඔබතුනා ශේ 

අනාතයාං යට  අයිති ශවලා තිශබන ි ්පට  සංස්ථාව පිළිබහව 

අවධානය ශයොුව කර් නට ඕනෑ.  එක අතකි්  ි ්පට සංස්ථාව, 

වශට් කවරකිලා  ඇවිල්ලා  ෙව්  සංස්කෘතික අනාතයාං ය යටතට 

ඇවි්ත තිශබනවා. රණ්ඩුවට අවුරුදු තුනහනාරයි, ි ්පට සංස්ථාව 

භාර ඇනතිවරු හතර ශෙනයි. අශ් ගරු ගය් ත කරුණාතිලක  

ඇනතිතුනා සිටියා, ගරු රංින්ත නද්දුන බණ්ඩාර ඇනතිතුනා සිටියා, 

කාලය් විායොස රාාප්ෂ ඇනතිතුනා්ත හිටියා. -එතුනා 

ඔබතුන් ලාශේ රණ්ඩුශේ්ත සිටියා; අර ශහොර රණ්ඩුශේ්ත 

හිටියා.-  ඊට පස්ශසේ ගරු ඇනතිතුනනි, ෙව්   ඔබතුනා යටතට ප්ත 

ශවලා තිශබනවා. ි ්පට සංස්ථාව නම් ිනල්ශබෝලය  වාශේ  අති්  

අත නාරු ශවනවා. හවබවයි අෙ ශවනශකොට ි ්පට සංස්ථාශේ  

ත්ත්තවය ශනොක්ෙ? 19 7 පට්  අරශගන අශ් සිනනා 

කර්නා් තය  අවුරුදු 72 කාලය් ති ස්ශසේ ගන්  කර තිශබනවා. 

අෙ ඒ සිනනා කර්නා් තය දියුණු කිරීන  සහහා,   ඒ සිනනා කටයුතු 

නියානනය කිරීන සහහා  ි ්පට සංස්ථාව   ්තින්ත ෙ කියන 

ප්ර ්නය තිශබනවා. එහි  තිශබ් ශ්  යම් ීතතිනය ගවටලුව් නම්, 

1972 හෙුන පනත ශම් කාලයට ගවලශප් ශ්   නව්තනම් ඒක 

ශවනස් කර ග් න එක  කර  ගත හවකිව තිබුණා; ෙවුව්ත  කර් න 

ුනළුව් . නුව්ත න ට ශ්් ශ්  අඩු තරශම් ි ්පට සංස්ථාව කවර 

අනාතයාං ය් යටශ්ත තිබිය යුතුෙ කියන  තී් දුව ග් න්ත අපට 

අවුරුදු තුනහනාර් විතර ගියා. ඉස්ශසල්ලා ානනාධය 

අනාතයාං ය යටතට  ෙවම්නා. ඊට පස්ශසේ කාටව්ත ශ්තශර් ශ්  

නවති රාාය පරිපාලන අනාතයාං ය යටතට ෙවම්නා. ෙව්  යා් තම්  

සංස්කෘතික අනාතයාං ය යටතට අරශගන තිශබනවා.  ේ  

ප්ර ්නය තිශබ් ශ් , ෙව්  සංස්කෘතික අනාතයාං යට අර ශගන්ත 

ි ්පට  සංස්ථාශේ රියාකාරී්තවය සම්බ් ධශය්  අශ් රශට් 

සිනනාකරුව්  ප්රසාෙයකි්  ඉ් නවාෙ කියන එකයි. ඒ සංස්ථාශේ 

සභාපතිකනට ප්ත වුණු සිශ්ත් ද්ර නවතිතුනා ශව් නට ුනළුව් ;  

එශසේ නව්තනම් ෙව්  ඉ් න අශ් අුවෂා ශගෝකුණාල නවතිනිය 

ශව් නට ුනළුව් , ඒ අය තන්  රවාට පස්ශසේ යම්කිසි 

උ්තසාහය් ෙරනවා. නුව්ත අශ් ි ් පට කර්නා් තය කඩා 

වවටීනට සාශ්්ෂව ඒ සභාපතිවරයාශේ ශහෝ සභාපතිනියශේ 

උ්තසාහය ප්රනාණව්ත නවහව.   

නන ඔබතුනාට කරුණු කිහිපය් කිය් නම්. පළුවවන කරුණ 

තනයි අශ් රශට් ි ්පට සංර්ෂණය පිළිබහ ප්ර ්නය. ශම් 

කාරණය හවන ඇනතිවරශය්න ේ නවා; හවන සභාපති 

ශකශන්න ේ නවා. 19 7  ශලස්ටර් ශේම්ස් පීඨ රිස් නහ්තනයා 

"ශර්ඛ්ාව" ි ්පටය නිර්නාණය කළ ෙවශසේ සිට පළුවවන 

ි ්පටශය්  පස්ශසේ එතුනා කියුන ශෙය තනයි ි ්පට සංර්ෂණය 

කර් න  රාය නවදිහ්තශවලා වවඩ පිළිශවළ් කර් නය කියන 

ශෙය. නන අසා තිශබනවා, ඒ කාලශා සනහර අය ශලස්ටර් ශේම්ස ්

පීඨ රිස් නවතිතුනාට  සිනහ වුණාලු, " එක ි ්පටය් කරලා  ි ්පට 

සංර්ෂණය කර් න කථා කරනවා"ය කියා. හවබවයි 19 8 සිට 

එතුනා කරන  ඉල්ලීන, නවශරන  ශනොශහොශ්ත්ත කරුන ඉල්ලීන 

ඉෂ්ට කර් නට තවන්ත අපි අසන්ත ශවලා තිශබනවා. ශනොක්ෙ, 

697 698 
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ි ්පට සංර්ෂණය ශවුවශව්  අපි කර තිශබන වවඩය?  ි ්පට  

සංස්ථාශේ තිශබනවා,  සංර්ෂණය  සහහා  ඒකකය්.  ඒශ් 

ි ්පට 1,300් විතර තිශබනවා. හවබවයි,  නන වගකීශන්  

කියනවා, ෙවනට්ත එතවන තිශබන ි ්පටවලි්  ි ්පට 3 0් 

විතර විනා  ශවලායි තිශබ් ශ්  කියන එක. ශකොයි ි ්පටය්ත 

වවෙග්ත.  නන කිය් ශ් , ඒ ි ්පටවල කලා්තනක ශහෝ වාිජා  

අඩුපාඩුකම් තිශබ් නට ුනළුව් ; අධය්ෂණශා, රංගනශා, 

කවනරාකරණශා  අඩුපාඩුකම් තිශබ් නට ුනළුව් ; ඒ ි ්පට 

සංර්ෂණය ශවලා තිශබනවා නම්, අනාගත පරුනරට නවවත  

වර් කාලය වියෙම් කර, ුවෙල් වියෙම් කර ඒ වරෙන කර් ශ්  

නවතිව පාඩන් ඉශගන ශගන තන නිර්නාණය සාර්ථක කරග් න 

ුනළුව් . ඒ රකාරයට ප්රශයෝානයට ග් නට ඒ ි ්පට 

සංර්ෂණය ශවලා තිශබ් නට ඕනෑ. නන ෙව්කා,  

ානාධිපතිතුනාශේ කලා උපශද් කවරශය් හවටියට කටයුතු 

කරන ධර්නසිරි බණ්ඩාරනායක නහ්තනයා - එතුනා අශ් රශට් 

ප්රවීණ ි ්පට අධය්ෂවරශය්.-  කියනවා, එතුනාශේ  "තු් ශවනි 

යානය" ි ්පටය්ත අර  ි ්පට 3 0 අතර වි නා  ශවන ත්ත්තවශා 

තිශබ් ශ්  කියා. ි ්පට සංර්ෂණය කර් න එතවන වවඩ 

පිළිශවළ් නවහව. 

 ඊළඟට නහි් ෙ රාාප්ෂ නහ්තනයාශේ කාලශා ාාතික 

ශල්ඛ්නාර්ෂක  ශෙපාර්තශම්් තුශේ ි ්පට සංර්ෂණය සහහා 

ඒකකය් විවෘත කළා. එතවන්ත සංර්ෂණ ඒකකය් තිශබනවා. 

එතවන ශනොකෙ ශවලා තිශබ් ශ් ? එතවන අර මිලි මීය ටර් තිස්පශහේ 

ශට්් ශගොඩ ගහලා තිශබ් ශ් .  එතවන ි ්පට සංර්ෂණය 

පිළිබහ ෙවුවන් තිශබන අය කවුරුව්ත නවහව. ඔබතුන් ලා පුභගිය 

අවුරුද්ශද් අග විතර ඉ් දියාවට වවඩුවළුවකට යවේවා. ඒ 

වවඩුවළුවට ශතෝරාග්ත විධිය  ගවන ශසේවකය්  අතර ප්ර ්නය් 

තිශබනවා. ඒක ශවනන තිබ්බ්ත, ඒ  ාාතික 

ශල්ඛ්නාර්ෂණාගාරශා ි ්පට සංර්ෂණය සහහා ශවච්ච  තවන 

තිබිය යු්තශ්ත යම් විෙයා්තනක තා්ෂිජක ෙවුවන් සහිත  

අං ය්. එතවන එශහන වවඩ පිළිශවළ් නවහව.  එන නිසා අශ් 

රශට් ි ්පට සංර්ෂණය ශනොසලකා හවරුන  ශෙය් බවට ප්ත 

ශවලායි තිශබ් ශ් .  

ශලෝකශා ප්රං ය ග්තශතෝත, වියට්නානය ග්තශතෝත ි ්පට 

සංර්ෂණය ි ්පට කර්නා් තය වාශේන වවෙග්ත, අවධානය 

ශයොුව කරන ්ශෂේ්ය්. නුව්ත ශලස්ටර් ශේම්ස් පීඨ රිස ්නහ්තනයා 

අභාවයට ප්ත වුණාට පුභව, ශලොකුණා ප්රකා  කරලා, කිඹුල් කඳුළු 

ශහළලා, එතුනා ශවුවශව්  අරක කර් නම්, ශම්ක කර් නම්, 

ශගය් හේ නම්, ශකෞතුකාගාරය් හේ නම්, අරවා කර් නම්, 

ශම්වා කර් නම් කියලා කිේවාට අඩු තරශම් ශර්ඛ්ාව ි ්පටශය්  

පුභව එතුනා ඉල්ලා සිටි ි ්පට සංර්ෂණයව්ත කශළේ නවහව 

කියලායි නන කිය් ශ් .  

අපට නතකයි, 2017 අය වවය කථාශේ, "ි ්පට සංර්ෂණය 

හා ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීශම් ඒකකය් ාාතික ි ්පට සංස්ථාශේ 

වහාන රරම්භ කිරීනට නා ශයෝානා කරනවා" කියලා රවි 

කරුණානායක ුවෙල් ඇනතිතුනා රුපියල් මිලියන  0් ශව්  කළ 

බව.  ඒ රුපියල් මිලියන  0ට ශනොකෙ වුශණ් කියලා නන ෙවන 

ග් න කවනවතියි. ඒ රුපියල් මිලියන  0 ි ්පට සංස්ථාවට ගියාෙ, 

එශහන නව්තනම් භාණ්ඩාගාරයට රපුභ හවරිලා ගියාෙ කියලා නන 

ෙවන ග් න කවනවතියි. ඒක අශ් රශට් ි ්පට කර්නා් තයට 

තිශබන ප්රධාන ප්ර ්නය්.  

ශෙවවනි ප්ර ්නය තනයි සිනනා පාසල. අශ් රශට් අ්තෙවකීම් 

සහිත ප්රවීණ ි ්පට අධය්ෂවරු සහ ි ්පට කර්නා් තශා සිටින 

ශිල්පීඨ ්   සනහර අය ෙව්  කර්නා් තශය්  ඉව්ත ශවලා; නව්තනම් 

වයස්ගත වීන නිසා අභාවයට ගිහි් .  ශලස්ටර් ශේම්ස් පීඨ රිස් 

ශව් න ුනළුව් , ධර්නශසේන පතිරාා ශව් න ුනළුව් , වස් ත 

ඔශබ්ශසේකර ශව් න ුනළුව් ,  අශ් ශම් කුණාඩා රශට් ි ්පට 

කර්නා් තය ාාතය් තර තලයට අරශගන ගිය ශිල්පීඨ ්  ඉ් නවා. 

ඔවු්  ඉ් න කාලශා ඔවු් ශේ ෙවුවන අශ් අනාගත පරම්පරාවට 

ශගන යෑන සහහා සිනනා පාසල් රරම්භ කර් න අපට බවරි 

වුණා. ඒ සහහා 2017 අය වවය කථාශේ ශන් න ශනශහන කිේවා, 

"ි ්පට කර්නා් තශා ශයශෙන කලාකරුව්  සහ කාර්මික 

ශිල්පීඨ ් ශේ හවකියා වර්ධනය සිදු කිරීන ශබොශහෝ කලක සිට 

අව යව පවවති බව නන වි ්වාස කරන බවවි් , ාාතික ි ්පට 

අධයයන රයතනය් ඇති කිරීනට රුපියල් මිලියන  0් ශව්  

කිරීනට නන ශයෝානා කරනවා" කියලා. 2017 අය වවය 

ශයෝානාශේ සහහ්  ශම් රුපියල් මිලියන  0ට ශනොකෙ වුශණ් 

කියලා ෙවන ග් න නන කවනවතියි. අඩු ගණශ්  ශම්ක පට්  

අරශගන භාශේට ශහෝ කරලා තිශබනවා නම්  ඔබතුනා ඒක 

කිය් න. ශම්ක අතයව ය කටයු්තත්. අශ් අශනෝාා වීරසිංහ 

වවනි ශිල්පීඨ ් ශේ ෙවුවන, හවකියාව, කුණාසලතාව ශම් රයතනවලට 

අරශගන අනාගත පරම්පරාවට ලබා ශේ න ඕනෑ. එශහන 

නව්තනම් අපි අඛ්ණ්ඩව සිනනාව පව්තවා ශගන ය් ශ්  

ශකොශහොනෙ? ඒ එක ප්ර ්නය්.  

ගරු ගය් ත කරුණාතිලක ඇනතිතුනා ානනාධය ඇනති 

ව ශය්  සිටි කාලශා, අපි පාර්ලිශම්් තුශේ දිගි්  දිගටන 

ඉල්ලුවා, නවීන තා්ෂණයට ගවළශපන විධියට ි ්පට ප්රෙර් නය 

කළ හවකි රකාරයට ි ්පට ාලා ඩිිනටල්කරණය කර් න කියලා. 

ි ්පට ඩිිනටල්කරණය 201  නහ නවතිවරණශාදී ි ්පට 

අධය්ෂවරු් ශේ  ප්රුවඛ් නාතෘකාව් වුණා. ඔබතුනා ානනාධය 

ඇනති ව ශය්  සිටි කාලශා  ඒ සම්බ් ධශය්  යම් අවධානය් 

ශයොුව කිරීන ගවන නා ස්තුතිව් ත ශවනවා. ි ්පට ාලා 

ඩිිනටල්කරණය කිරීන සහහා සිනනා ාලා හිමිය්  ඉල්ලා සිටිශා 

ශනොක්ෙ? ඔවු්  රණ්ඩුශව්  රධාරය් ඉල්ලා සිටිශා නවහව. 

ඔවු්  ඉල්ලා සිටිශා තුව් නා් ශසේලා ශම් අය වවශය්  පට්ට 

ගහන රකාරශා ණය පහුභකන්, soft loan එක්. ඔවු්  ඒ ණය 

ලබා ගවීතන පිළිබහ ශකොතරම් විධින්ත ලියවිල්ල් සකස් කළාෙ 

කියනවා නම්, ණය ග් න රකාරය විතර් ශනොශවයි, ණය 

ශගව් ශ්  ශකොශහොනෙ කියලා්ත ේවලා තිබුණා. ි ්පටයකට 

ශෙන ටි කට් එශක්  යම් ුවෙල් ඒකට ශව්  කරලා ණය ශගවන  

රියාවලිය්ත ඔවු්  වසර කිහිපයකට ශගොඩ නඟලා තිබුණා. 

හවබවයි, අගනවතිතුනා ඒ ණය ලබා ශේ න කවනවති වු ශණ් නවහව. 

ඔවු්  ණය් ඉල්ලුශේ. "Enterprise Sri Lanka" ශහෝ "Home 

Sweet Home" ශහෝ ශනොනවා ශහෝ ක්රනයකට ණය් දු් නා නම්, 

සිනනා ාලා හිමිය් ට ශම් වවශඩ් කරග් න තිබුණා. හවබවයි, ෙව්  

ශනොකෙ ශවලා තිශබ් ශ් ? ෙව්  ඩිිනටල්කරණය නවතිව ි ්පට 

ශප් ව් න බවහව. ඒ නිසා ඔවු්  තන් ට ුනළුව්  රකාරයට 

ි ්පට ාලා ඩිිනටල්කරණය කර් න පට්  ග්තතා. ඔවු්  තනි 

තනිශය්  ඒ කටයුතු කර ග්තතා. තුව් නා් ශසේ ේ නවා,  තනි 

තනිශය්  කර ග් නශකොට ඇති වන ත්ත්තවය. ි ්පට 

කර්නා් තශය්  ලාභයකුණා්ත නවහව. සානානයශය්  සිනනා ාලාවක 

සනහර ශේලාවට පස්ශෙනයි ඉ් ශ් ; Couples ශෙකයි, තව 

එ්ශකනයි. එශහනයි තිබුශණ්. එශහන තිශයද්දී කවුරුව්ත වවඩි 

වියෙන් ෙරලා ඩිිනටල්කරණය කර් න කවනති ශව් ශ්  නවහව. 

ඒක තනයි ඇ්තත. ඒ නිසායි ඔවු්  loan එක් ඉල්ලුශේ.  2019 

ශවනශකොට පාර්ලිශම්් තුශේ හවන අවුරුද්ෙකන ශම් ගවන කථා 

කරලා, ෙව්  කවුරු කවුරු්ත ශකොශහොන ශකොශහොන හරි 

සිනනා ාලා වවඩි ප්රනාණය් ඩිිනටල්කරණය කරශගන තිශබනවා. 

හවබවයි, ඒකට සම්නතය් නවහව; ප්රමිතිය් නවහව. න නශය්  එක 

එක බඩු ශගනව්ත  ශබොශහෝ ි ්පට ාලා ශකොශහොන හරි වවශඩ් 

කරශගන තිශබනවා. ෙව්  ශනොකෙ ශව් ශ් ? ි ්පටය් 

නිෂ්පාෙනය කරලා film hall එකට ගියාන අහ් න ඕනෑ, ඒශ් 

තිශබ් ශ්  "D" format එකෙ, "E" format එකෙ කියලා. Format  

එක ශවනස් කිරීනට ල්ෂ එකහ නාර් විතර ශවනවා. 

සානානයශය්  ශලෝකශා "D" format එශ් ි ්පට ශප් වනවා. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

"E" format එශ් ි ්පට ශප් ව් න ගියාන ි ්පටශා quality 

එක බහිනවා. අඩු ගාශ්  digitalize කරනශකොට,  ි ්පටි ාලාවල 

ත්ත්තවය නියානනය කිරීනට ි ්පට සංස්ථාවට වගකීන් තිබුණා. 

ඒක කර ග්තශ්ත නවහව.            

ඒ නිසා ෙව්  ශවලා තිශබ් ශ් , ඒ සිනනා  ාලා අයිතිකරුව්  

ශනොනවා ශහෝ ක්රනයකට කරුන වවශඩ් නිසා ඒවාශා ත්ත්තවය 

බාලශවලා තිශබන එකයි. ඒවාශා ි ්පට ශප් ව් න්ත 

බාධාව්ශවලා තිශබනවා.   

ඊළඟට අශ් රශට් ි ්පට අධය්ෂවරු්  එකතුශවලා 

අධය්ෂවරු් ශේ සංසෙය් පිහිටුවා ග්තතා. එය පිහිටුවාශගන 

ඔවු්  විසි්  ාාතය් තර සිනනා උශළලවල් ශෙක් පවවව්තවූවා. 

නා හිතනවා, ඒක රට් හවටියට අපි ග්තත වවෙග්ත පියවර්ය 

කියලා. සිනනා කර්නා් තයට යම් ශගෞරවය් අ්තප්ත කර 

ශේ න, ඒකට ශහොහ තවන් අ්තප්ත කර ශේ න ඒ තී් දුව 

වවෙග්ත ශවනවා. හවබවයි ශනොකෙ වුශණ්? 2016්  පස්ශසේ 

ාාතය් තර සිනනා උශළල් අශහෝසි වුණා. ඇයි? ඒක ඒ 

ශගොල්ල් ට තනියන කර ග් න බවහව. අධය්ෂවරු් ශේ 

සංසෙයට ුවෙල් නවහව. ඒ ශවලාශේ ාපානශය්  යම් රධාරය් 

ලවබී තිබුණා. ාාතික ි ්පටි සංස්ථාශව්  රුපියල් මිලියන  ් 

දු් නා. ඒ රුපියල් මිලියන   දු් නාට පස්ශසේ රුපියල් ල්ෂ  0 

ශනොශවයි, ශකෝටි 2ක විතර කිශයේවාය කියලා්ත කියනවා. 

එතවනි්  පස්ශසේ ුවෙල් දු් ශ්  නවහව. රණ්ඩුව ඒකට උෙවු 

කර් ශ්  නව්තනම්, ශපෞද්ගලික අං ය උෙවු කර් ශ් ්ත නවහව. 

නා ශහොහටන ේ නවා, ධර්නසිරි බණ්ඩාරනායක නහ්තනයා 

එතුනාශේ ි ්පට කිහිපය් එකතු කරලා "හංස විල්" ි ්පට 

උශළල කරනශකොට, එතුනා ානාධිපතිතුනා ළඟ ඉහලා්ත අඩු 

ගණශ්  එතුනාටව්ත ශපෞද්ගලික අං ය හරිහවටි උෙවු කශළේ 

නවහවයි කියලා. ඒ නිසා රණ්ඩුව නවදිහ්ත ශනොශවනවා නම්, අශ් 

රශට් ශපෞද්ගලික අං ය උෙවු කර් ශ් ්ත නවහව. ාාතික ි ්පටි 

සංස්ථාව ි ්පට අධය්ෂවරු් ශේ සංසෙය්ත එ්ක එකතුශවලා 

ශම් ශවුවශව්  රාශය්  යම් ුවෙල් වියෙම් කළ්ත ප්ර ්නය් 

නවහව. ශනොකෙ, ානතාව රුපියල් බිලියන 2000් -රුපියල් 

ට්රිලියන  2්- නහා භාණ්ඩාරයට එකතු කරලා ශෙනවා නම්, 

ඒශක්  රුපියල් මිලියන  ් අශ් රශට් සිනනා කර්නා් තය 

ශවුවශව් , ි ්පට උශළල ශවුවශව්  වියෙම් කරන එක පාඩුව් 

නවහවයි කියලායි නා හිත් ශ් . ගරු ඇනතිතුනනි, ඒ කාරණය 

ශකශරහි්ත ඔබතුනාශේ අවධානය නා ශයොුව කරනවා. 

ඊළඟට, ෙව්  ශම් ි ්පට නිෂ්පාෙකය්  ුවහුණ දී තිශබන 

අර්බුෙය ගවන බල් න. සනහරු හිතනවා, "වාිජා ි ්පට 

නිෂ්පාෙනය කරන අයට ලාභය් තිශබනවා. ඒ නිසා ඔවු්  එය 

කරශගන යයි" කියලා. හවබවයි ප්ර න්ය තිශබ් ශ් , අෙ කලා්තනක 

ි ්පට විතර් ශනොශවයි, වාිජා ි ්පට නිෂ්පාෙකය් ට්ත වාිජා 

ි ්පට නිෂ්පාෙනය කරග් න බවරි ත්ත්තවයකට ප්තශවලා 

තිශබන එකයි. කලා්තනක ි ්පට නිෂ්පාෙනය කර් ශ්  ුවෙල් 

බලාශපොශරෝතතුශව්  ශනොශවයි, අඩු ගණශ්  යම්කිසි සිනනා 

උශළලකට ඉදිරිප්ත කරලා සම්නානය්ව්ත ග් න ුනළුව්  වන 

නිසායි. වාිජා ි ්පට එශහන ඉදිරිප්ත කර් න්ත බවහව. වාිජා 

ි ්පට නිෂ්පාෙනය කරන අය්ත අනාරුශේ වවටිලායි තිශබ් ශ් . 

වාිජා ි ්පට නිෂ්පාෙනයට සම්බ් ධව සිටින එක වයාපාරික 

නහ්තනශය් නට කිේවා, ඔහු ි ්පටය් නිෂ්පාෙනය කර් නට 

රුපියල් ල්ෂ 1,300් වියෙම් කළාය, රශා නම් විවිශ්තට ි ්පට 

නිෂ්පාෙනය දිහා ඇහව් ඇරලා බල් ශ්  නවහවයි කියලා. 

සානානයශය්  ඒකයි අශ් රශට් සිද්ධශවලා තිශබ් ශ් . ඔහු 

නිෂ්පාෙකශය්. නෑත කාලශා ඔහු එක ි ්පටයයි නිෂ්පාෙනය 

කරලා තිශබ් ශ් . එක දිගට නිෂ්පාෙනය කර් ශ්  නවහව. ඇයි? 

ඒ සහහා කිසි පහුභකන් ලවශබ් ශ්  නවහව. රර්ෂක 

අනාතයාං යට, එශහන නව්තනම් ශවන්ත අනාතයාං යකට උෙවු 

ග් න ගියාන  ත 0 ක උෙේව් ලවශබ් ශ්  නවහව. අපි හිතනවා, 

නිෂ්පාෙකයාට ලාභ ලවශබයි කියලා. හවබවයි, ඔබතුන් ලා 

කල්පනා කරලා බල් න. පාසල් ෙරුව්  සහහා ි ්පටය් 

නිෂ්පාෙනය ශනොකශළෝත, උපාසකම්නලාට බල් න ි ්පටය් 

නිෂ්පාෙනය ශනොකශළෝත ි ්පටයකි්  ලාභය් ග් න බවහව. අඩු 

ගණශ්  ල්ෂ 2් බලන ි ්පටය් හො ග් න එක්ත අෙ දුෂ්කර 

කාර්යය් බවට ප්තශවලා තිශබනවා. ි ්පට නිෂ්පාෙනය 

කරනවාය කිය් ශ් , ඇ්තතටන ග්තශතෝත ඔවු්  යම් ොනපති 

කාර්ය භාරය් කරනවාය කියන එකයි. අශ් රශට් ාාතික ි ්පටි 

සංස්ථාව පට්  ග්තතාට පස්ශසේ කරුන ශහොහන වවශඩ් තනයි, 

ශතෝරාග්ත අ්ත පිටප්ත සහහා නිෂ්පාෙනයට උෙවු කරුන එක. 

ඒශක්  තනයි තරුණ නිර්නාණකරුව් ට අවස්ථාව් 

ලවශබ් ශ් . එශහන නව්තනම් ඉස්ශසල්ලාන ්ශෂේ්යට එන 

අධය්ෂවරයකුණාට උෙවු කර් නට කිසින ශපෞද්ගලික 

වයාපාරිකශය්, ශපෞද්ගලික රයතනය් ඉදිරිප්ත ශව් ශ්  

නවහව. ඒ නිසා ාාතික ි ්පටි සංසථ්ාව තිශබ් න ඕනෑ. ශහොහ අ්ත 

පිටප්ත කිහිපය් ශතෝරාශගන, ඔවු් ට යම් ණය් ශේ න, 

රධාරය් කර් න අපට ුනළුව්  නම්, ඒ තුළි්  තනයි අලු්ත 

ි ්පටකරුව්  නඟා සිටුව් න ුනළුව් කන ලවශබ් ශ් . 

ඊළඟ ප්ර ්නය තනයි ශම් ි ්පට ශපෝලින. ශම් ශපෝලින 

ඉවරය් කර ග් නට අපට තවන්ත බවරිශවලා තිශබනවා. ඊශා 

ශපශර්ො නලි්ත හෑශගොඩ  ශේ "ෙවකලා ුනරුදු ශකශන්" කියන 

ි ්පටය ප්රෙර් නය කිරීන රරම්භ වුණා. ඒක ප්රෙර් නයට රශේ 

අවුරුදු  කට පස්ශසේයි. ෙව්  ඒවා එ් ශ්  ශකොශහොනෙ? ෙව්  gaps 

ුනරව් න ි ්පට ෙනනවා.  .1   show එක් තිශබනවා ශ් . ෙව්  

gaps ුනරව් නයි ි ්පට ෙන් ශ් . ශවනො වාශේ 1.30ට, 6.30ට, 

9.30ට ි ්පට ශප් ව් ශ්  නවහව. Gaps ුනරව් න ි ්පටය් 

ෙනා ග් න ුනළුව් . ි ්පට ශපෝලින් තිශබනවා. අපට ශම් 

ශපෝලින ඉවර කරග් න බවරි ඇයි? අය වවය ශෙකකට කලි්  නා 

ශම් සම්බ් ධශය්  කථා කරනශකොට්ත එශහනයි. "විසි අට", 

"ශනෝටර් බයිසිකල්" වවනි ි ්පට අවුරුදු  ්, අවුරුදු  ් 

ශපෝලිශම් තිබුණා. අේත ඒ ශපෝලින ඉවර කරග් න අපට 

බවරිශවලා තිශබනවා.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට තව විනාඩි ශෙකක කාලය් 

තිශබනවා. 
 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිෙනෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

නිහාල් ගල්ප්තති න් ත්රීතුනාශග්  ශපොඩි ශවලාව් නා 

ලබාග් නවා. 

ගරු ඇනතිතුනනි, ඇනතිවරයකුණා ප්තවුණාට පස්ශසේ, 

සභාපතිවරයකුණා ශහෝ සභාපතිවරියක ප්තවුණාට පස්ශසේ හවන ොන 

අලුති්  කමිටු ප්ත කරනවා. කලාකරුව් ට, ි ්පට 

අධය්ෂවරු් ට, ්ශෂේ්ශා ඉ් න අයට එ් න කියනවා; 

සාකච්ඡා කරනවා; කමිටු වාර්තා සකස් කරනවා. නා ළඟ 

තිශබනවා, 2018 අශප්රේල් නාසශා නිකුණා්ත කරුන, ශද්ශීය සිනනාශේ 

උ් නතිය උශෙසා නිර්ශද්  ඉදිරිප්ත කිරීනට අතිගරු 

ානාධිපතිතුනා විසි්  ප්ත කරන ලෙ කමිටු වාර්තාව. 

ශනවවනි කමිටු වාර්තා ක්පර් ශගොඩ ගවහිලා ඇති ි ්පටි 

සංස්ථාශේ. හවන ොන අලු්ත ඇනතිවරශය්, සභාපතිවරශය් 

රවාන කමිටු ප්ත කරනවා. නට ි ්පට අධය්ෂවරශය් කිේවා, 
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"ෙව්  ශම් කමිටුවට ය් න හිශත් ශන්ත නවහව. ඕකට ගියාන 

ශව් ශ්  කට්ලට් එකයි පවටිස් එකයි කාලා දියවවඩියාව හොග් න 

එක විතරයි. කමිටු වාර්තාවලි්  ශනොකුණා්ත ශව් ශ්  නවහව" කියලා. 

ඇ්තතටන ශවන වවශඩ් ඒක. ඇයි? අෙහස ්නම් තිශබනවා, ශම්ශ් 

හවශනෝන කියන ප්ර ්න එකයි. අුවතු ප්ර ්න කවුරුව්ත කිය් ශ්  

නවහව. ඒ කියන ප්ර ්න ටික වාර්තා ගතශවලා තිශබනවා. නුව්ත ශම් 

ප්ර ්න විසහ් න නවදිහ්තශවලා නවහව. තුව් නා් ශසේලා ඉතිහාසය 

තුළන ප්ත කළ කමිටුවලි්  එකන එක කමිටු වාර්තාවයි රියා්තනක 

කශළේ. ඒ ශනොක්ෙ? 2001 ඩි්ස්  නිලවීර කමිටු වාර්තාව. ි ් 

පට ශබො හවරීන ශපෞද්ගලික අං යට පවර් නට ච් ්රිකා 

කුණානාරණතුංග නහ්තමියශේ කාලශා ඉදිරිප්ත කළ ඩි්ස්  නිලවීර 

කමිටු වාර්තාව නම් රියා්තනක කළා. අෙ අපට ඒක හරවා ග් න 

බවරිව ඉ් ශ් . අෙ ඒකට නඩු ගිහි්  තිශබනවා. ඒ ග්තත තී් දුව 

ශහොහයි ගරු ඇනතිතුනා, නුව්ත ෙව්  ඒ  ශබො හවරීන ගවන උසාවි 

ගිහි්  තිශබ් ශ් . ඒක කර් න ඕනෑ. ඒ වාර්තාව විතරයි 

රියා්තනක වුශණ්. අශන් එක වාර්තාව්ව්ත රියා්තනක වුශණ් 

නවහව. අපට තිශබන ප්ර ්නය ඒකයි. 

ශම් වාර්තා හෙ හො ඉ් නවා ශවුවවට ශම් වාර්තා එක් 

ශෙක් අරශගන ඒවාශා තිශබන ශයෝානා යම් කාල සීනාව් තුළ 

රියා්තනක කර් නට අපට බවරිශවලා තිශබ් ශ්  ඇයි? නන 

ේ ශ්  නවහව ශම් ි ් පට කර්නා් තයට ශහණ ගහලා 

තිශබ් ශ්  ශනොකෙ කියලා. ඇනතිවරු හතර ශෙශන් එනශකොට, 

හතරශවනියා එනශකොට අපි හිතුවා "හතරශෙනාන ූ රශයෝ" වාශේ 

වවඩ කරලා තිශයයි කියලා. හතරශෙනාන ූ රශයෝ ශකශසේ ශවත්ත 

"නශගෝඩිශගොඩයි" වාශේ වවඩ ටික් නම් ි ් පට කර්නා් තය 

ඇතුශළේ සිද්ධශවලා තිශබනවා. ශම් ශහණය ගවශහ් න ශහේතුව 

අශ් රරම්භශා ප්ර ්නය්ෙ කියලා නන ේ ශ්  නවහව. ඇයි? අපි 

19 7දී ි ්පට කර්නා් තය පට්  ග්තශ්ත "කඩවුණු 

ශපොශරෝ දුව" ි ්පටශය් . හවන ොන ි ් පට ්ශෂේ්යට ලවබිලා 

තිශබ් ශ්  කඩ වුණු ශපොශරෝ දුන තනයි. එක ශපොශරෝ දුව්ව්ත 

ඉෂ්ට ශව් ශ්  නවහව. ඇයි? අශ් රශට් කලාකරුව් ව පාවිච්ි  

කර් ශ්  ශනොකටෙ? ඡ් ෙය් එනශකොට ශේදිකාවට නේග් න, 

ප්රකා ය් කර ග් න, අ්තස්  ටික ො ග් න. ඒ ශවලාවට 

කලාකරුශවෝ ටික එකතු කරලා කලා සංසෙය් හො ග් නවා. 

කලාකරුශවෝ්ත ශම්කට එනවා. ඡ් ෙය ඉවර වුණාන ඒ ඉ් න 

අයශග්  ශෙතු්  ශෙනකුණා ශතෝරලා එ්කශනකුණාට ශේ ශනකුණාට 

සභාපතිකම්, එ්කශනකුණාට ශේ ශනකුණාට අධය්ෂකම් ශෙනවා. ඊට 

පස්ශසේ කලා සංසෙය ඉවරයි. රශා රණ්ඩුව් එනශකොට තව 

කට්ටිය් එකතු කර ග් නවා. ඔය වාශේ කඩ වුණු ශපොශරෝ දු 

තනයි ි ් පට කර්නා් තයට හවන ොන දීලා තිශබ් ශ් . එන නිසා 

ශන් න ශම් කඩ වුණු ශපොශරෝ දුවලි්  අපි ි ් පට කර්නා් තය 

ගලවා ගත යුතුව තිශබනවා.  

ගරු ඇනතිතුනනි, එන නිසා ඔබතුනාශේ ඉදිරි කාලය තුළ 

අලුශත්  කමිටු හේ නට ශනොශවයි තිශබන කමිටු වාර්තා 

රියා්තනක කර් න කටයුතු කර් න කියලා නන  ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනනි, සංස්කෘතික කටයුතු 

ශෙපාර්තශම්් තුව තිශබ් ශ් ්ත ඔබතුනා යටශ්තයි. නන කවනවතියි 

ශම් ශවලාශේදී නාටය පිළිබහව්ත යම්කිසි අවධානය් ශයොුව 

කර් නට. ෙව්  එල්ෆි් ස්ට්  රඟහල අවුරුදු 8කට පුභව විවෘත 

කළා, ශහොහයි. ගරු ඇනතිතුනනි, ප්ර ්නය තිශබ් ශ්  

‘‘එල්ෆි් ස්ට් ‘‘ එශ් නාටයය් ශප් වා ග් න සානානය 

කලාකරුශවකුණාට බවරිවීනයි. ඒශ් ගණන වවඩියි. එන නිසා 

එල්ෆි් ස්ට්  එශ් ගාණ අඩු කර් නට අව යයි. හවන ොන රාාය 

නාටය උශළල, ාාතික නාටය උශළල කළාට පස්ශසේ එතවනදී ශෙන 

ශපොශරෝ දුව් තිශබනවා. ශනොක්ෙ ඒ? නාටය ටික ගනට 

අරශගන යනවා, දිස්ත්රි්කශා ශප් වනවා කියනවා. 

දිස්ත්රි්කයට, ගනට අරශගන ගියාට ශකොශහේෙ ශප් ව් ශ් ? 

ප්රාශද්ශීය රංග  ාලා නවහව. ඔබතුනා ේ නවා සානානයශය්  

පාසලක auditorium එක්, නගරයක තිශබන auditorium එක් 

හවශර් නට එවවනි පහුභකම් නවහව. ුවළු ගාල්ලටන තිශබ් ශ්  

කරාපිටිය වවෙය පීඨ ඨශා ශ්රවණාගාරය. ඒශ් තනයි හවන එක්න 

ශප් ව් ශ් . ගනට ය් න රංග  ාලා නවහව, ඒකයි තිශබන 

ප්ර ්නය. ෙව්  ඔබතුනා අසරණ කලාකරුව්  ශවුවශව්  නිවාස 

හෙලා ශෙනවා. ශහොහයි. ඒ නිවාස හෙලා ශෙන අතශර්න, 

නිවාසයකට වඩා වටිනවා ඒ කලාකරුව්  ශවුවශව්  

දිස්ත්රි්කවල සහ ගම් නට්ටමි්  රංග  ාලා ටික් ඉදි කර් නට 

ුනළුව්  නම්.  

අශන් කාරණය තනයි ශම් රංගන ශිල්පීඨ ් ට ුනහුණු ශව් නට 

තවන් නවතිවීන. ුභෙර්ශි  ාලාශේ කාලය් ප්ර ්නය් තිබුණා. 

ුභෙර්ශි  ාලාශේ ප්ර ්නය නම් ෙව්  ටික් නිරාකරණය කරශගන 

තිශබනවා. ඇ්තතටන ශම් අයට ඇවිල්ලා, නතරශවලා ුනහුණු 

ශව් නට තවන් තිශබ් නට ඕනෑ. ඔබතුනාශේ අනාතයාං ය 

යටශ්ත සිදුවන සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබහව, ශම් ගවන අපට හවන 

ොන කථා කර් නට ලවශබ් ශ්  නවහව. සංස්කෘතිය කියලා 

කිය් ශ්  අනාතයාං යකට ගවට ගහලා ඔශහේ තිය් නට ුනළුව්  

එක් ශනොශවයි ගරු අනාතයතුනනි. නන ේ ශ්  නවහව ඇයි ශම් 

විෂය නිවාස, ඉදිකිරීම් අනාතයාං යට ගවට ගවහුශේ කියලා. 

සංස්කෘතික කටයුතු විෂයට අොළ කටයුතු  නිවාස, ඉදිකිරීම් 

අනාතයාං යට ගවට ගවහුවාට පුභව ඒක ලඝුශවන එක්, ඌනනය 

ශවන එක් නවහව කියලා නන හිතනවා.  

ෙව්  අපට එක කාලයක වතු නිවාස ඇනති ශකනශ් හිටියා. 

තව කාලයක හිටියා ධීවර නිවාස ඇනති ශකශන්. ඒශ් එහා 

පියවර් විධියට ඔබතුනා කලාකරු නිවාස ඇනති ශව් ශ්  නවතිව 

සංස්කෘතිශා සහ කලාශේ වවෙග්තකන ශ්තරුම් අරශගන, නිවාස, 

ඉදිකිරීම් විෂයට්ත වඩා සංස්කෘතික කටයුතු විෂය වවෙග්ත කියලා 

ශ්තරුම් අරශගන කටයුතු කරයි කියලා නන බලාශපොශරෝතතු 

ශවනවා. අපි කවුරු්ත පිළිග් නා රකාරයට අපට කලාව්, 

සංස්කෘතිය් අව ය ශවනවා. ශනොකෙ, තිරිසුව් ශග්  මිනිුභ්  

ශව්  කර් ශ්  කලාව විසි් .  

අපි අෙ කුණාඩු ගහන තරුණය් ට බිජනවා.  අශ් රශට් කුණාඩු 

ගහන තරුණය්  අල්ලාශගන ගිහිල්ලා අධිකරණ ඇනතිතුමියශේ 

උසාවිවලි්  'ඇතුළට' ොනවා. ඊළඟට, ශකොශ්්  ගහන  නිළිය්  

අහු ශවනවා. කුණාඩු ගහන කලාකාරය්  අහු ශවනවා. ඒ ප්රවෘ්තති  

පළ වුණාට පස්ශසේ ඒ පිළිබහව නහා උද්ොනශය්  කථා කරලා, ඒ 

අයට ශෙොස් කියලා අපි ඒ වවශඩ් අවස්  කරනවා. අපි අහ් ශ්  

ශම්කයි. ල්ෂය් වන කුණාඩු ගහන තරුණය් ට ඔවු් ශේ 

විවිතශා එන  අවස්ථාව ශවන ශද්කි්  ුනරවා ග් නට අපි හෙලා 

තිශබන අවස්ථාව ශනොක්ෙ? කලාවට අොළ  අවසථ්ාව ශනොක්ෙ? 

ක්රීඩාවට අොළ  අවස්ථාව ශනොක්ෙ? සංස්කෘතියට අොළ අවස්ථාව 

ශනොක්ෙ? ඒ අවස්ථා සියල්ල සීනා කරලා අ් තිනට ඒ තරුණය්  

කුණාඩු ගහන තවනකට ශම් සනාාය විසි් න තනයි ප්ත කරලා 

තිශබ් ශ් . ඔවු් ට වයායාන කර් න ය් න ශලොකුණා තව්  නවහව. 

ඔවු් ට කලා රස වි් ෙනය කර් න ශනළුම් ශපොකුණාණට එ් න 

බවහව. ඔවු් ට නාටයය් හොශගන ශනළුම් ශපොකුණාශණ් 

ශප් ව් න බවහව, එල්ෆි් ස්ට්  එශ් ශප් ව් න බවහව.  

ශකොශ්්  ගහලා ශකොශහේදී හරි නිළිය් අහු වුණාන අපි ඒක රස 

විඳින අතශර්, එශහන නව්තනම් කුණාඩු ගහලා අහුශවන 

කලාකාරශය් පිළිබහව උද්ොනශය්  කථා කරන අතශර්, ඒ 

කලාකරුව් ශේ විවිත අෙ ශකොතවනටෙ ඇෙ වවටිලා තිශබ් ශ්  

කියලා ශසොයා බල් න ඕනෑකන තිශබනවා. ඔවු්  ඈත ගම්වලි්  

ශකොළඹට ඇවිල්ලා, ශපොඩි කානර කෑල්ලක ඉහශගන තනයි ෂූටි්  

ය් ශ් . ඒ ෂූටි් වලි්  ෙව්  වවඩි ගණන් හම්බ ශව් ශ් ්ත 

නවහව. ශටලි නාටයවල රඟපා් න සිද්ධශවලා තිබුණ්ත හරියට 

ශගව් ශ්  නවහව. කලාකරුශවකුණාට ෙවසකට ශෙන ගණන රුපියල් 

703 704 



පාර්ලිශම්් තුව 

2,000යි, 2, 00යි. ඒ කලාකරුශවෝ ෙව්  කුණාලීකරුශවෝ බවට 

ප්තශවලා තිශබ් ශ් . එශහන විවිත ගත කරන අය අති්  යම් 

වරේ අහු වුණාන අපි ඔවු් ට තඩි බාලා ප්රශයෝානය් නවහව 

කියලායි නන කිය් ශ් . එන නිසා ශම් තරුණය් ට රාය්ත 

නවදිහ්ත ශවලා යම් අවස්ථාව් සලසා දිය යුතුයි.  කලාව සහ 

සංස්කෘතිය කියන  කටයුතු රාය විසි්  භාර ග්තශ්ත නව්තනම් ඒක 

ශවන කාටව්ත දියුණු කර් න බවහව. ශපෞද්ගලික අං ශය්  ඒ 

කටයුතු බලාශපොශරෝතතු ශව් න්ත එපා. එශහන පවතිරුණු, පළල් 

ශපෞද්ගලික අං ය් අශ් රශට් නවහව. අශ් රශට් ි ්පට 

කර්නා් තයට එශහන උෙේ කශළේ්ත නවහව. එන නිසා ශම් 

කටයුතුවලට රාශා නවදිහ්ත වීන් අව යයි. ඒ නිසා තනයි 1972දී 

ාාතික ි ්පට සංස්ථාව රරම්භ කිරීන අපි අගය කර් න ඕනෑකන 

තිශබ් ශ් . එශහන පට්  අරශගන අවුරුදු 7්, 8් යනශකොට 

අශ් රශට් ි ්පට  ාලාවලට එන ශප්රේ්ෂකශයෝ ල්ෂ 800් 

සිටියා. ඒ ල්ෂ 800 අෙ ල්ෂ 70ට, 80ට බවහවලා තිශබනවා. 

එශහන තිබුණු රට් තනයි අෙ කලාශව්  ඈ්ත ශවමි්  ය් ශ් . 

ගරු ඇනතිතුනනි, එන නිසා නන ශම් කරුණු පිළිබහව ඔබතුනාශේ 

අවධානය ශයොුව කරවනවා. 

ඒ වාශේන, පුභගිය රණ්ඩුව කාලශා නිවාස අනාතයාං ශා 

ශවච්ච ශද්වල් පිළිබහව අපි ශම් පාර්ලිශම්් තුශේදී  ප්ර ්න කළා. 

නුව්ත, ඒවාට ලවබුණු පිළිතුරකුණා්ත නවහව. ඒ පරී්ෂණ පිළිබහව්ත 

අපට ඒ තරම් සෑහීනකට ප්ත ශව් න්ත බවහව. ඒ කාලශා නිවාස 

අනාතයාං ශා ුවෙල් අරශගන, ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා ුවෙල් අරශගන ශගවල් ශබෙුනවා, ඩයරි ගහුනවා, 

කවලව් ඩර් ගහුනවා, ඥාතී් ට හා පා්ෂිකය් ට වාහන ශබෙුනවා, 

ශතල් ශබෙුනවා පිළිබහව ශම් පාර්ලිශම්් තුවට කිය් න ඕනෑ. 

ශනොකෙ, ශම් අනාතයාං ය ශවන්ත අනාතයාං ය් වාශේ 

ශනොශවයි. ඒ කාලශා ඒවාට සම්බ් ධ ඇනතිවරයායි, නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා සභාපතිවරයායි, රියාකාරි අධය්ෂවරයායි 

තු් ශෙනාන ෙව්  පාර්ලිශම්් තුශේ ඉ් නවා. ඒ නිසා ශම් 

පාර්ලිශම්් තුව ඇතුශළේදීන ඔවු්  අල්ලා ග් න්ත ුනළුව් . නුව්ත 

අවුරුදු හතර් ගිහිල්ලා්ත, අඩු තරමි්  ඒ පිළිබහව අභය් තර 

පරී්ෂණය් ශහෝ කරලා ඒවාට සම්බ් ධ කවුෙ කියලා අවධානය 

ශයොුව කර් න තුව් නා් ශසේලාට බවරිශවලා තිශබනවා.  

ඒ විතර් ශනොශවයි,  කනගාටුවට කරුණ ශම්කයි. වර්තනාන 

ානාධිපතිතුනා ප්ත කළ බරපතළ වංචා,  වෂණ, රාාය සම්ප්ත, 

වරප්රසාෙ, බලය හා අධිකාරිය අනිසි ශලස භාවිත කිරීන 

සම්බ් ධශය්  විනර් නය කිරීන සහහා වූ ානාධිපති පරී්ෂණ 

ශකොමිෂ්  සභාව විසි්  ඉදිරිප්ත කළ ශම් නහා ශපෝත තඩිය තනයි 

ශම්. ඇ්තතටන ශම් ශපොත ගවහුවාට්ත පාඩුයි. ශම් ශපොශ්ත අංක 28 

යටශ්ත තිශබනවා, "ඉදි කිරීම්, ඉංිනශ් රු ශසේවා, නිවාස සහ ශපොදු 

පහුභකම් අනාතයාං ය යටශ්ත සිදු වූ අක්රමිකතා" පිළිබහව. 

ානාධිපති විනර් න ශකොමිටිය ශම් පරී්ෂණය කරලා, ශපොත් 

ගහලා එළියට ෙවම්නා, ශන් න ශම් කට්ටිය තනයි ශචෝෙනා ලබා 

තිශබ් ශ්  කියලා. එනඟි්  වග උ්තතරකාරය් ට ෙඬුවම් 

නිර්ශද්  කරලා තිශබනවා. හවබවයි, ප්ර ්නය තිශබ් ශ්  එන 

ශකොමිසන ප්ත කළ ානාධිපතිතුනාට ලේාාව් නවතිව ඒ අයටන 

නවවත්ත ඒ ඇනතිකනන දු් නා. අඩු ගණශ්  ශවන්ත ඇනතිකන් 

දීප් ශකෝ. එශහන්ත නවහව. ඒ ඇනතිකනනයි දීලා තිබුශණ්. ඒකයි 

ත්ත්තවය. එන නිසා ඒ පරී්ෂණ සම්බ් ධශය්  ශනොකෙ වුශණ් 

කියලා නන අහ් න කවනවතියි. 

අනි්ත කාරණය විධියට, ඔබතුනාශේ නිවාස වයාපෘතිය 

පිළිබහව්ත වචනය්, ශෙක් කිය් න ඕනෑ. ඔබතුනා කියලා 

තිශබනවා, අලුති්  ශගවල් 1 ,000් හේ න රුපියල් මිලියන 

7, 00් ශහව්ත රුපියල් ල්ෂ 7 ,000් ශව්  කරලා තිශබනවා 

කියලා. එතශකොට සානානයශය්  එ් නිවස් සහහා ය් ශ්  

ල්ෂ  යි. ල්ෂ  කි්  ශගය් හේ න තනයි ඔබතුනාශේ නිවාස 

වයාපෘතිශා අරුවණ. 

අර්ධ ව ශය්  ඉදි කරන ලෙ නිවාස සම්පූර්ණ කර් නට, 

නිවාස 1 ,000් වවඩිදියුණු කර් නට රුපියල් මිලියන 1,000් 

ශව්  කරලා තිශබනවා. ල්ෂ 10,000්. ශගවල් 3,000් 

සංවර්ධනය කර් නට ඕනෑ. නා්ත කවනවතියි,  ල්ෂ  කි්  ශගය් 

හේ ශ්  ශකොශහොනෙ කියන නවින් එක එතුනාශග්  ඉශගන 

ග් න. එතුනා ඒක කියනවා නම් ශහොහයි. ශනොකෙ, අශ් 

පාර්ලිශම්් තුශේ වවඩ කරන  ශසේවකයුව්ත ල්ෂ  0ක, 60ක 

ශලෝ්  එක් apply  කරලා අවුරුදු ගණන් තිස්ශසේ බලාශගන 

ඉ් නවා, ශේ හොග් න විධිය් නවතුව. ඒ නිසා ශම් නිවාස 

වයාපෘතිවලදී ශකොශහොනෙ  ල්ෂ පශහ්  ශගය් හේ ශ්  

කියලා ෙවන ග් න කවනවතියි.    පාර්ලිශම්් තුශේදී ශම් අය වවය 

ගවන සාකච්ඡා කරනශකොට වවසිකිළි නවති නිවාස ප්රනාණය් 

අහුවුණා. රශට් ානතාවශග්   නිවාසවලි්   සියයට  ක වවසිකිළි 

නවහව කිේවා. හම්බ් ශතොට දිසත්්රි්කශා නම් සියයට 10ක 

පවුල්වලට වවසිකිළි නවහව කියලා අය වවය ශල්ඛ්නශාන කියනවා. 

නන ඒක කියනශකොට කවුෙ, ශකශන්  කිේවා, නිවාස හවදුවාට 

අපි වවසිකිළි හවදුශේ නවහව කියලා. ඉති්  නන ේ ශ්  නවහව 

නිවාස හෙනවා කිය් ශ්  ශනොක්ෙ කියලා. නිකම් බි්තති හතර 

විතර් බවහලා ශෙනවාෙ, එශහන නව්තනම් මිනිුභ් ට ශගෞරවය් 

සහිතව විව්තශව් න ුනළුව් , වි ්වාසව් තව විව්ත ශව් න 

ුනළුව්  ශගය් හේ න රාය නවදිහ්ත ශවනවාෙ කියන එක 

පිළිබහව අවධානය ශයොුව කිරීශම් වුවනනාව තිශබනවා. ඒ නිසා,- 

[බාධා කිරීන්] නශේ ශේලාශව්  ග් න එපා. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නන ස්තුතිව් ත ශවනවා, අශ් නලි් ෙ ායතිස්ස න් ත්රීතුනා 

ලබා දු්  අෙහස්වලට. නා ඔබතුනාට කිය් න කවනවතියි, අපි නිවාස 

හෙන ක්රනශේෙය ශකෝ ්ා්ත ක්රනශේෙය් ශනොශවයි කියන එක. 

ඒක ප්රාා සහභාගි්තව සහිත නිවාස සංවර්ධන ක්රනය්. එහිදී 

නිවස් ඉදි කිරීන උශෙසා අව ය ප්රතිලාභිොයක්තවයකුණා්ත 

ග් නවා. සමූහය් හවටියට එකතුශවලා ගශඩොල් ටික නිෂ්පාෙනය 

කර ගවීතන, වවලි ටික එකතු කර ගවීතන යනාදී ව ශය්  තනයි අපි 

ප්රාා සහභාගි්තව නිවාස සංවර්ධනයකට ගිශා.   77 -83 කාලශා 

රාය ශගවල් හෙලා ානතාවට ලබා දු්  අ්තෙවකීම් තුළ තනයි -

නිවාස ෙස ල්ෂශා, පහශලොස් ල්ෂශා වවඩසටහන- 

ප්රාාසහභාගි්තව නිවාස වවඩසටහනකට අවතීර්ණ වුශණ්.  ඒ 

විධියට හවන අවුරුද්ෙකන අ්තෙවකීම් ලබාශගන අපි ශම් අවුරුද්ශද් 

අලු්ත නිවසකට රුපියල් 7 0,000් ශව්  කරනවා. ල්ෂ 6් 

ලබා ශෙනවා, ශබොශහොන ුභළු ශපොලියට ණය් ව ශය් . ඒ 

වාශේන එ්ල්ෂ පනස් ෙහසක ද්රවයනය රධාරය් ලබා ශෙනවා.  

 

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිෙනෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ශහොහයි.ශබොශහොන ස්තුතියි. අපි බලුව. 

ෙව්  ශම් අනාතයාං ශා ඉතිහාසයයි, වර්තනාන 

රියාකාරි්තවයයි, අනාතයාං ශා විෂය පථයයි ඔ්ශකෝන 

සාකච්ඡා කළ නිසා   නශේ කථාව අවස්  කරනවා, යළි්ත අශ් 

ටිශබට් ාාතික එස්. නහි් ෙ හාුවරුව් ශේ කවියකි් න. නන හිතන 

හවටියට උ් වහ් ශසේ අවුරුදු 80කට කලි්  ලියූ කවිය අෙට්ත 

ශහොහට ගවළශපනවා.   

"කෑ ගසත්ත රට ාාති නිසා අපි විවිතය්ත ුනෙමූ යවයි 

705 706 

[ගරු (වවෙය) නලි් ෙ ායතිස්ස නහතා] 
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කෑන කට් ලවබු යාචකශය් නවත ශම් රට 

ුව් නවශහේලාශග්  

කෑ ගවුභශන්  පනණ් රට ාාති හේ ට හේත අෙ අයිශයෝ 

කෑෙර ීතච කන් තව මීය ට වඩා ශලොව ඇද්ශෙෝ" 

ශබොශහොන ස්තුතියි. 

  

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු න් ත්රීතුනා, ඔබතුනා විනාඩි 12් අතිශර්කව ග්තතා. ඒක 

අඩු කරනවා  නිහාල් ගල්ප්තති න් ත්රීතුනාශේ කාලශය් . 

මීය ළඟට, ගරු උෙය ප්රභා්ත ගම්න් පිල න් ත්රීතුනා. ඔබතුනාට 

විනාඩි 20් තිශබනවා. 

[පූ.භා.11.32] 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු සභාපතිතුනනි, ගරු අගනවතිතුනා මීය ට නාස ශෙකකට ශපර 

ශේදිකාව් ශේදිකාව් ගණශ්  ප්රකා  කරුන ශෙය් තනයි, 

රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ බුද්ධාගනට ප්රුවඛ්ස්ථානය ලබාදීශම් 

වග් තියට අපි නම් අත තිය් ශ්  නවහව කියලා. අෙ අශ් මි් 

ල්ෂ්න්  කිරිඇල්ල ඇනතිතුනා ශනතවන නවහව. එතුනා ශේදිකා 

ගාශ් ශනොශවයි, නහනායක ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලා හුවශවලා ශම් 

ප්රතිඥාව ලබා දු් නා. ෙව්  බවලි් නම් ගරු සභාපතිතුනනි, අත 

විතර් ශනොශවයි, අ්ත ශෙකයි, කකුණාල් ශෙකයි හතරන තියලා්ත, ඒ 

නදිවට ඔළුව්ත තිය් නයි හේ ශ් . ඇයි  අපි එශහන කිය් ශ් ? 

අපි ුවලි් න බලුව අශ් රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ 9වන 

වග් තිශය්  ශනොක්ෙ කිය් ශ්  කියලා. ෙව්  තිශබන නවවන 

වග් තිශය්  කිය් ශ්  ශනශහනයි. ඒක හරි සරලයි. 

"ශ්රී ලංකා ානරාය බුද්ධාගනට ප්රුවඛ්ස්ථානය පිරිනන් ශ්  ය. 

එශහයි්  10 වවනි වයවස්ථාශව්  සහ 1  වවනි වයවස්ථාශේ (1) වවනි අුව 

වයවස්ථාශේ (ඉ) ශේෙශය්  සියලු න රගම්වලට පිරිනවශනන අයිතිවාසිකම් 

රර්ෂා කර ශෙන අතර බුද්ධ  ාසනය ුභර්ෂිත ශකොට ශපෝෂණය කිරීන 

රාශා වගකීන විය යු්තශ්ත ය." 

ශම් වග් තියට සනරූපීඨ  වග් තිය විධියට ඉදිරිප්ත කර 

තිශබ් ශ් , ශම් ශයෝිනත වයවස්ථා ශකටුම්පශ්ත 8 වන 

වග් තියයි. අපි ඊළඟට බලුව, එන වග් තිශා කිය් ශ්  

ශනොක්ෙ කියලා. ඒශ් 9 වන වග් තියට විකල්ප 2් ඉදිරිප්ත 

කර තිශබනවා. ඒ විකල්ප ශෙශක්  පළුවශවනි විකල්පශා අඩු 

පාඩු තිශබනවා. නට ලවබී තිශබ් ශ්  විනාඩි 20් නිසා  නන ඒක 

ශපොඩ්ඩ් පව්තතකි්  තබනවා. භයානක විකල්පය විධියට 

තිශබ් ශ්  ශෙශවනි විකල්පයයි. ඒශ් ශනොක්ෙ කිය් ශ් ?  "ශ්රී 

ලංකා ාන රාය බුද්ධාගනට ප්රුවඛ්්තවය පිරිනනුව ලබන අතර, ඒ 

අුවව ශවන්ත සියලුන රගම් සහ වි ්වාස සහහා ශවනස්කනකට 

භාානය කිරීශන්  ශතොරව ශගෞරවශය්  සහ අභිනානශය්  යුතුව 

සලකමි්  රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාව නඟි්  සහතික කර ඇති සියලුන 

තවනව්තත් ශේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහතික කරමි්  බුද්ධ 

 ාසනය ුභර්ෂිත කර ශපෝෂණය කිරීන රාශා වගකීන විය 

යු්තශ්ත ය" යුවශව්  එහි සහහ්  වනවා. ශම්ශ් ුවලි් න 

තිශබනවා, "බුද්ධාගනට ප්රුවඛ්ස්ථානය පිරිනන් ශ් ය" කියලා. 

හරින ශෂෝ්! සාුර! සාුර!  

ඊළඟට ශනොක්ෙ කිය් ශ් ? හවබවයි, "සියලුන රගම්වලට 

ශවනස් ශකොට ශනොසලකනවා"යි කියලා ශෙවුවව වග් තිය් ෙනා 

තිශබනවා. කිසින රගනකට ශවනස්කන් ශනොකරනවා නම්, - 

බුද්ධාගනට ප්රුවඛ්ස්ථානය ශෙනවා.  අශන් රගම්වලට ශවනස් 

කර් න්ත බවහව, ඒ නිසා ඒවා්ත ප්රුවඛ්ස්ථානයට ශේනවා. 

එතශකොට ඔ්ශකෝන රගම් ප්රුවඛ්ස්ථානශා තිශබනවා. එශහන 

නම්, සියල්ල සනයි. ෙකුණාණු අති්  ශෙන එක වම් අති්  රපහු 

අරශගන තිශබනවා. ගරු සභාපතිතුනනි, ශනතවන දී බුද්ධාගන 

සනඟ අශනකුණා්ත රගම් පනණ් ශනොශවයි, ඇෙහිලි්ත; religion 

and faith කියන ශෙකන සනාන ත්ත්තවයට ශගනවල්ලා තිශබනවා. 

විශ ේෂශය් න විවිධ කල්ලි, නිකාය් , මූලධර්නවාදි්  පවා බුදු 

ෙහශම් නට්ටනට ඔසවා තවබීන් ශම් වග් තිය හරහා සිදුකර 

තිශබනවා. ව්තන්  රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ තිශබන එන වග් තිය 

හරින සරලයි. හවබවයි, ශම් පල් හෑලි සහිත, වවල්වටාරං සහිත දිග 

වග් තිශය්  ඇ්තතටන කරලා තිශබ් ශ් ,  බුද්ධාගනට ශනශත් 

ලබා දු්  ඒ ප්රුවඛ්ස්ථානය ඉව්ත කිරීන වචන අතශර් සඟවා 

තවබීන් පනණයි.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේ දී ගරු විශේපාල ශහට්ටිරරච්ි  

න් ත්රීතුනා මූලාසනයට පවමිශණනවා ඇත. 

 
අනතුරුව ගරු නිසයෝජය කථානායකතුමා මූලාෙනසයන් ඉවත් 

වුසයන්  ගරු විසේපාල සහට්ටිආරච්චි මහතා මුලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு விமஜபால 

தஹட்டிஆரச்சி அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
        Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උෙය ප්රභා්ත ගම්න් පිල නවතිතුනා. 

 
ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම් රණ්ඩුශේ නායකයි්  

නිතර කියන ශෙය් තිශබනවා. එනම්, "අපි බුද්ධාගනට 

ප්රුවඛ්ස්ථානය ලබා ශෙන 9 වන වයවස්ථාව ශවනස් කර් ශ්  

නවහව"යි කියන එක. ෙව්  ශම් 9 වන වයවස්ථාශව්   බුද්ධාගනට 

ලබා දු්  රැකවරණය ප්රනාණව්ත නවහවයි කියලා, ශම් වයවස්ථාව 

මීය ට වඩා වවඩි දියුණු  කර ශේ න කියලා නහා නායක ස්වාමීය ්  

වහ් ශසේලා ඉල්ලා තිශබනවාෙ? නවහව. එශහන නම්, ශබෞද්ධ 

සංවිධාන විසි්  ශම් 9 වන වයවස්ථාව තව්ත  ්තින්ත කර් න 

කියලා ඉල්ලා තිශබනවාෙ? නවහව. අඩුන තරමි්  ශවන්ත රගමික 

නායකයි්  විසි්  ශම් 9 වන වයවස්ථාශේ ශවනස් ඉල්ලා 

තිශබනවාෙ? එශහන්ත නවහව. රණ්ඩුවට අව ය ව් ශ්  

බුද්ධාගනට ප්රුවඛ්ස්ථානය පිරිනන් න නම්, ශබෞද්ධ සංවිධාන 

විසි්  ශම් තිශබන 9 වන වයවස්ථාව  ගවන සෑහීනට ප්ත වී සිටිනවා 

නම්, ශම් 9 වන වයවස්ථාව ශවනස් කර් ශ්  ශනොකටෙ? ශම් 

වුවනනාව තිශබ් ශ්  කාටෙ? බුද්ධ  ාසන ඇනතිතුනාට එන 

වයවස්ථාව ශවනස් කර් න වුවනනාව් නවති බව නන ශහොහටන 

ේ නවා. එතුනාට අශ් වි ාල ශගෞරවය් තිශබනවා. නන 

හිත් ශ්  නවහව, ශම් වයවස්ථාව ශවනස් කර් න අගනවතිතුනාට්ත 

වුවනනාව් තිශබනවාය කියලා. හවබවයි, ශම් ඉ් ශ්  නිල 

අගනවති.  වවඩය කරන අගනවති ශකශන් ඉ් නවා, එම්.ඒ. 

ුභන් තිර්  කියලා. එතුනාට නම්, ඒ වුවනනාව ශහොහටන 

තිශබනවා. ඒ පව්තශ්ත ඉ් නවා, Prime Minister de jure.  ශම් 

පව්තශ්ත ඉ් නවා, Prime Minister de facto. එතුනාට නම් 

බරපතළ වුවනනාව් තිශබනවා, ශම් 9 වන වයවස්ථාව ශවනස් 
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පාර්ලිශම්් තුව 

කර ග් න. එතුනාශග්  බුද්ධාගන ශබ්රා ග් න තනයි  අෙ 

තුව් නා් ශසේලාට සිද්ධ ශවලා තිශබ් ශ් . මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි,  ශම් සටනට ඉදිරියට එ් න කියලා බුද්ධ  ාසන 

ඇනතිතුනාට නන  රරාධනා කරනවා.  ඇනතිතුනනි, ශම් 9 වන 

වයවස්ථාව  ශවනස් කර් න කියලා ශබෞද්ධ සනාාශා කවුරුව්ත 

කිය් ශ්  නව්තනම්; ශවන්ත රගමික නායකය් ට්ත ශම් 

වයවස්ථාව  ගවන කිසින ප්ර ්නය් නව්තනම්; ඔ් න ඕක ඔය 

විධියටන තවබුවා නම් ඉවර ශ් . ගරු ඇනතිතුනනි, එන නිසා නන 

ඔබතුනාශේ පිළිතුරු කථාශේ දී ඔබතුනාශග්  ප්රතිඥාව් 

බලාශපොශරෝතතු වනවා, ශම් රශට් සනස්ත ශබෞද්ධ ානතාව 

ශවුවශව්  ශම්  9 වන වයවස්ථාව ශවනස් කර් ශ්  නවහව, ශම් 

ඉදිරිප්ත කර තිශබන ශකටුම්පශ්ත තිශබන විකල්ප ශෙකන 

ප්රති්ශෂේප කරනවා කියලා. [බාධා කිරීන්] ගරු ඇනතිතුනනි, 

ඔබතුනාශේ කථාශේදී ඒක කිේවා නම් ශහොහයි. නට විනාඩි 20යි 

තිශබ් ශ් .  

අපි ශනොශවයි ඉදිරිප්ත කශළේ. ගරු අග්රානාතයතුනා  ශම් වනවිට 

ඉදිරිප්ත කර තිශබන එන විකල්ප ශෙකන ඉව්ත කර ෙනා, 9 වවනි 

වග් තිය ඒ ශලසටන තබනවාය කියන ප්රතිඥාව තුව් නා් ශසේ 

ලබාශෙයි කියලා අපි ඉතාන ශගෞරවශය්  බලාශපොශරෝතතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු න් ත්රීතුනනි, බුද්ධාගන ුභර්ෂිත ශකොට 

ශපෝෂණය කිරීන රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශව් න වගකීන් විධියට 

බාරශගන තිශබන රණ්ඩුව, පුභගිය කාලශා කටයුතු කශළේ 

ශකොශහොනෙ කියලා අපි ශපොඩ්ඩ් හවරිලා බලුව. ුනරාවස්තු සහ 

ශකෞතුකාගාර පිළිබහ විෂයය තිශබ් ශ්  රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ, 

I වවනි ලවයිස්තුව වන පළා්ත සභා ලවයිස්තුශේයි. යම් ුනරාවස්තුව් 

ාාතික ව ශය්  වවෙග්ත බවට විෂය භාර අනාතයවරයා ගවසට් 

නඟි්  ප්රසිද්ධ කළාට පස්ශසේ තනයි ඒක නධයන රණ්ඩුශේ 

පාලනයට එ් ශ් .  

මූලාසනාරූඪ  ගරු න් ත්රීතුනනි, ුනරාවස්තු හාර් ශ්  සහ ඒවා 

හඳුනා ග් ශ්  පළා්ත සභාවයි. පළා්ත සභාශේ අය ශම්ශ් 

තිශබන වවෙග්තකන ෙවකලා, නධයන රණ්ඩුවට කියලා, නධයන 

රණ්ඩුව ශම්ක "ාාතික ව ශය්  වවෙග්ත" කියලා ගවසට් නඟි්  

ප්රසිද්ධ කශළෝත පනණනයි ශම්ක නධයන රණ්ඩුශේ බාරයට 

එ් ශ් .  

මූලාසනාරූඪ  ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම්ක හරියට නරියාට 

කුණාකුණාල්ලු බාර දු් නා වාශේ වවඩ්. ශම් ක්රනශේෙය නිසා ුනරාවස්තු 

කනින ස්ථානශාන ඒවා විනා  ශව් න ඉඩ තිශබනවා.  

අෙ ලංකාශේ බහුලව සිදුවන, ුනංි  ෙරු පවටවු ශනශලොව එළිය 

ෙකි් ශ්  නවතිව කලල අවස්ථාශේන ගබ්සා කරනවා වාශේ,  ශනන 

ුනරා විෙයා කවීතම් සිදුවීන්ත එන ගබ්සා නධයස්ථානවල කරන ගබ්සා 

කිරීන් බවට ප්තවීශම්  අවොනන් ඇතිශවලා තිශබනවා, ශම් 

ුනරාවිෙයා විෂයය පළා්ත සභාවට බාර දීන නිසා. අෙ ශෙනළ 

ශබදුම්වාදී්  උතුරු - නව ශඟනහිරට කිය් ශ්  "ශෙනළ නිාබින" 

කියලායි.  

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු න් ත්රීතුනා,- 

 
ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

කිය් න, ගරු ඇනතිතුනා. 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු න් ත්රීතුනනි,  ඔබතුනා කියන රකාරයට ශබෞද්ධ ධර්නය 

සහ ගබ්සා කිරීනයි, ුනරාවිෙයා කවීතම් කිරීනයි කියන කාරණා ශෙක 

අතර තිශබන සම්බ් ධය ගවන නට ශ්තශර් ශ්  නවහව. නට ඒ 

කාරණය ශ්තරුම් කරලා ශේ න. 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔබතුනා නන කියන  ශෙය ශහොඳි්  අහශගන හි ටිශයෝත 
ඔබතුනාට ශ්තශරයි.   ඔබතුනා අවධානශය්  අහශගන ඉ් න. නන 
ශප් වලා දු් ශ්  උොහරණය්. ෙරුවා ඉපශේ න කලි්  ගබ්සා 
කරනවා වාශේ ශම් ුනරාවස්තු හාරන ස්ථාන යන ඉදිරිප්ත කරලා, 
කාල නිර්ණය කරලා, ශම්ශ් තිශබන පුභබින හඳුනාශගන, එහි 
වටිනාකන ශ්තරුම් ග් න නම් ඉස්ශසල්ලාන ශනය ලවශබන 
තවනි්  එළියට ග් න ඕනෑ. ශනශහන ශෙය් ශපොශළොව යට 
තිබුණාය කියලා එතශකොට තනයි රට ෙවන ග් ශ් . ඒක එ් න්ත 
කලි්  විනා  කරනවාය කියන එක,- 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නන ුනංි  නිවවරදි කිරීන් කළාට කන් නවද්ෙ? 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

කන් නවහව. ඔබතුනා කිය් න. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
පළා්ත සභාවට බලය තිශබනවාය කියන  කාරණය ඔබතුනා 

සහහ්  කළා ශ් . 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔේ. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ුනරාවිෙයා අධය්ෂ ානරාල්තුනා ශම් අවස්ථාශේ දී ශනහි 

නිලධාරි කුණාටිශා සිටිනවා. ඔබතුනා කිේව කාරණය නන ෙව්  

එතුනාශග්  ඇහුවා.  ුනරාවස්තු සංර්ෂණය කිරීශම් සියලුන වවඩ 

කටයුතු තිශබ් ශ්  නධයන රණ්ඩුවට කියලා තනයි එතුනා 

කිේශේ. 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඒක වවරැදියි, ගරු අනාතයතුනා. ඊට අොළ වග් තිය නන උුනටා 

ේව් නම්. නශේ ශේලාව ගිය්ත කන් නවහව, නන ඒ කාරණය 

ශප් ව් නම්. ශනශහනයි, - [බාධා කිරීන්]  ගරු අනාතයතුනා,  

නන ශම් කථා කර් ශ්  රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාව පිළිබහවයි. 

ඔබතුනා කශළේ ශනොක්ෙ කියලා ඔබතුනාශේ අවස්ථාශේ දී 

කිය් න. 

ගරු අනාතයතුනනි, රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ නව වවනි 

උපශල්ඛ්නශා, I වවනි ලවයිස්තුව වන පළා්ත සභා ලවයිස්තුශේ, 2  

වවනි අයිතනශා ශනශසේ සහහ්  වනවා: 
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"2 .  පාර්ලිශම්් තුව විසි්  පනවන ලෙ ීතතිය් නඟි්  ශහෝ ීතතිය් 

යටශ්ත ශහෝ ාාතික අුවස්නරණ ුභසාන භූමි ශලස ප්රකා යට ප්ත කරන ලෙ 

ඒවා හවර, භූනොන සහ භූනොන බිම්, රොහන සහ රොහන බිම්." 

එහි 2 :1 වවනි අයිතනශා තවදුරට්ත ශනශසේ සහහ්  වනවා: 

"2 :1  පළා්ත සභාව් විසි්  පාලනය කරන සහ ුවෙල් සපයන ුනස්තකාල, 
ශකෞතුකාගාර සහ ශවන්ත ඒ හා සනාන රයතන ; 

25:2 අයිතනය තනයි වවෙග්ත ශව් ශ් . එහි ශනශසේ සහහ්  

වනවා: 

"2 :2  ාාතික වවෙග්තකනකි්  යුතු යවයි පාර්ලිශම්් තුව විසි්  පනවන ලෙ 

ීතතිය් නඟි්  ශහෝ ීතතිය් යටශ්ත ශහෝ ප්රකා යට ප්ත කරන ලෙ ඒවා හවර 

ශපෞරාිජක සහ ඓතිහාසික ස්නාරක සහ වාර්තා." 

එශහන නම් රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ, පළා්ත සභා ලවයිස්තුශේ 

2 :2 කියන අයිතිනය යටශ්ත ුනරාවස්තු කවීතම් පිළිබහ 

ීතතයුවූලල බලය තිශබ් ශ්  පළා්ත සභාවට. අෙ වනතුරු 

ෙහතු් වන රණ්ඩුක්රන වයවස්ථා සංශ ෝධනය නිල ව ශය්  

සම්පූර්ණශය් න රියා්තනක ශවලා නවහව. ශබොශහෝ ශෙශනකුණා ශම් 

සම්බ් ධශය්  කථා කරනවා. ඉඩම් බලය දීලා නවහව; ශපොලිස ්

බලය දීලා නවහව. අ් න ඒ වාශේ,  තවන ුනරාවිෙයා 

ශෙපාර්තශම්් තුව විනධයගත කරලා, පළා්ත සභාවලට දීලා නවහව. 

හවබවයි, ෙහතු් වන රණ්ඩුක්රන වයවස්ථා සංශ ෝධනය ඉ්නවා 

බලය ශබේ න ඕනෑය, ෙහතු් වන රණ්ඩුක්රන වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය සම්පූර්ණශය්  රියා්තනක කළ යුතුයි කියලා 

තුව් නා් ශසේලා ශගොඩනවඟූ සංවාෙය් තිශබන අවස්ථාවක  

තනයි අපි ශම් කාරණය ශප් ව් ශ් . 

ගරු අනාතයතුනනි, ඔබතුනා ශම් කාරණය පිළිබහව අහශගන 

ඉ් න නවතිව ඇති. ශම්ක තනයි ීතතිය. ශපොලිස් බලය, ඉඩම් බලය 

වාශේන ශම් බලය්ත තවන පළා්ත සභාවට දීලා නවති බව ඔබතුනා 

ේ නවා. 

හවබවයි, නන ශම් ශප් ව් ශ් , "ෙහතු් වන රණ්ඩුක්රන 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය" සම්පූර්ණශය්  රියා්තනක කර් න 

ඕනෑය කියා, රණ්ඩුව පව්තශත් න හඬ් නව ශඟනවාය කියන 

කාරණයයි. ශම්ශ් තිශබන අනතුර, -  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, -  [බාධා කිරීන්] 

 

ගරු උදය  ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔේ, ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා නශේ මි්යා ශ් . ඒ නිසා නන 

ඔබතුනාට කථා කර් න අවස්ථාව ශෙනවා. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔබතුනාශේ අවසරය පරිදි, නන ඔබතුනාට වගකීශන්  කරුණු 

ශෙක් කිය් න ඕනෑ. ෙව්  ඔබතුනා කිේවා ශ් , අශ් රණ්ඩුක්රන 

වයවස්ථාශේ 9වන වයවස්ථාව ගවන.  
 

ගරු උදය  ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔේ, ඇනතිතුනනි. 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නන ඔබතුනාට වගකීශන්  ප්රකා  කරනවා, වර්තනාන 

වයවස්ථාශේ්ත තිශබන, ශබෞද්ධාගන ුභර්ෂා කිරීන, ශබෞද්ධාගනට 

ප්රුවඛ්ස්ථානය ලබා දීන, ශපෝෂණය කිරීන යන වග් තිය 

ඉස්පිල්ල්, පාපිල්ල් නෑර එශලසන රියා්තනක ශවන බව.  

ඔබතුනා නතු කළ ශෙවවනි කාරණාව සම්බ් ධව්ත නන 

ශබොශහොන වගකීශන්  පිළිතුර් ශෙනවා. ුනරාවිෙයා අධය්ෂ 

ානරාල්තුනා  අෙ රාාය නිලධාරි් ශේ කුණාටිශා සිටිනවා. නන 

නවවත වර් එතුනාශග්  විනුභවා. එතුනා ප්රකා  කරන රකාරයට, 

ශවනන ශකටි පනත් හරහා ාාතික ව ශය්  වවෙග්ත වන 

ුනරාවස්තූ්  රර්ෂා කිරීන, කවීතම් කටයුතු සිදු කිරීන, කවීතම් 

බලප් ලබා දීන රදි සියල්ල්න සිදු කර් ශ්  ුනරාවිෙයා 

ශෙපාර්තශම්් තුව හරහා පනණනයි. එශහන නවතිව, පළා්ත සභාව 

හරහා එය රියා්තනක ව් ශ් න නවහව. 

 

ගරු උදය  ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනාශේ කලි්  පවහවදිලි කිරීශම්දී නන 

ඔබතුනාට නවවත නවවත්ත ශම් ගවන කිේවා. ශම්ක තනයි ීතතිය. 

ඉඩම් බලය, ශපොලිස් බලය වාශේ ශම්ක්ත තවන රියා්තනක කර 

නවහව. නුව්ත ඔබතුන් ලාශේ රණ්ඩුව තුළ ෙවවව් ත සංවාෙය් 

තිශබනවා, වවඩිුනර බලය ශබදීනට ය් න කලි්  ෙහතු් වන 

රණ්ඩුක්රන වයවස්ථා සංශ ෝධනයව්ත සම්පූර්ණශය්  රියා්තනක 

කරුව කියා. ශම් වවය ශීර්ෂය සාකච්ඡා කරන අවසථ්ාශේ, ශම්ක ඒ 

රකාරශය්  රියා්තනක කිරීශම් අවොනන ගවනයි නන පවහවදිලි 

කර් ශ් . 2 .(2) වයවස්ථාව රියා්තනක කශළෝත, ශනොකෙ 

ශව් ශ් , කියන එක තනයි ගරු අනාතයතුනනි නන ශම් පවහවදිලි 

කර් ශ් . ශම් ශනොශහොශ්ත ඒ ශෙය ශවලා නවති බව නන 

පිළිග් නවා. නුව්ත ඔබතුන් ලාශේ රණ්ඩුව ඇතුශළේ සංවාෙය් 

තිශබනවා ශ් , ෙහතු් වන රණ්ඩුක්රන වයවසථ්ා සංශ ෝධනය්ත 

නදි, ඊට්ත එහා ය් න ඕනෑය කියා. ශෙවවනි කාරණය - [බාධා 

කිරීන්] නට ශම්කට උ්තතර ශේ න ඉඩ ශේ න. ඊට පුභව 

ඔබතුනාට කථා කර් න ුනළුව් . නව්තනම් ඇනතිතුනාට ලබා දී 

තිශබන ශවලාශව්  නශේ කාලය ලබා ශේ න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි.  
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නන ඉ්නනි්  කිය් නම්. ගරු න් ත්රීතුනනි, රට, ාාතිය ගවන 

ඔබතුන් ලාශේ ෙව්න්ත, අශ් ෙව්න්ත අතර අබනල් ශර්ණුවක 

ශවනස් නවහව. ඔබතුන් ලා්ත කියනවා, ඒකීය ශ්රී ලංකාව් තුළ 

බලය ශබ ේ න ඕනෑය කියා. අපි්ත කිය් ශ්  ඒකීය ශ්රී ලංකාව් 

තුළ බලය ශබශේ න ඕනෑ කියා තනයි. කිසින ශවනස් නවහව. 

 

ගරු උදය  ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඒ ශද්වල් ගවන ඔබතුනාශේ කථාශේදී කියුවෙ, ගරු 

ඇනතිතුනනි? අශ් විශේපාල න් ත්රීතුනා නා්ත  එ්ක ශබොශහොන 

මි් වවඩියි. ඒ නිසා නන ේ නවා, එතුනා නට එක ත්තපරය්ව්ත 

වවඩිුනර ශේ ශ්  නවති බව.  

ගරු අනාතයතුනනි, එශහන නම් ඔබතුනාශේ කථාශේදී ඔබතුනා 

කාරණා ශෙක් පවහවදිලි කර් න. 2 .(2) වයවස්ථාවට අලු්ත 

වයවස්ථාශේදී ශනොකෙ ශව් ශ් , කියන එක ඔබතුනා  අපට 

පවහවදිලි කර ශේ න.   

711 712 



පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු අනාතයතුනනි, ශෙවවනි කාරණය ශනයයි. ඔබතුනා කියන 

රකාරයට වර්තනාන වයවස්ථාශේ 9වන වයවස්ථාශේ ඉස්පිල්ල්, 

පාපිල්ල්ව්ත ශවනස් කර් ශ්  නවතිනම්, ශනොන ඇ් නෑවටෙ 

ශවන විකල්ප ශෙක් ඉදිරිප්ත කරලා, ශම් රශට් අනව ය 

කලබලය් ඇති කශළේ? ඒ ගවන්ත ඔබතුනාශේ කථාශේදී 

ශපොඩ්ඩ් පවහවදිලි කර ශේ න. [බාධා කිරීන්] ගරු 

අනාතයතුනනි, කරුණු අසීමිතයි, ශවලාව සීමිතයි. නන රසයි, 

ඔබතුනා්ත එ්ක සංවාෙ කර් න. නුව්ත කාලය නනවති නාරයා 

ඒකට ඉඩ ශේ ශ්  නවහව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන අසමි්  සිටිශා ශම් 

ුනරාවස්තු විනා  කිරීශම් සවලුභම්සහගත වවඩ පිළිශවළ් ශගන 

ය් ශ්  ඇයි, කියන කාරණයයි. එතශකොට තනයි ඇනතිතුනා 

නවදිහ්ත වුශණ්. "උතුරු හා නව ශඟනහිර ශෙනළ නිාබිනය" කියන 

සංකල්පය  ශෙනළ ශබදුම්වාදී්  ශලෝක ය ුනරා වුනරන අතර, උතුරු 

හා නව ශඟනහිරි්  නතු ශවන, නතු ශවන සෑන ුනරාවස්තුව්න 

නිහඬව ශලෝකයට කිය් ශ් , "උතුශර් තිබුශණ් සිංහල 

ශිෂ්ටාචාරය්, උතුශර් අපව බිහි කශළේ සිංහලය් " කියන එකයි. 

ඒ නිසා අෙ ශෙනළ ශබදුම්වාදී් ශේ ඇශසේ ඇශනන කටුව බවට 

උතුශර් තිශබන ශබෞද්ධ ුනරාවස්තු ප්ත ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා 

ඉතාන සවලුභම්සහගතව ශම් ුනරාවස්තු විනා  කිරීශම් වවඩ 

පිළිශවළ් යනවා. ඊට අව ය නතවාදී නායක්තවය දු් ශ්  හිටුන 

නහානාතය, ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණශාදී අපි්ත එ්ක එකට වවඩ කළ සී.වී. 

විේශ් ෂ්වර්  නවතිතුනායි. එතුනා වවඩ බවරි නහ ඇනති ශකශන්. 

පළා්ත සභාශේ තිශබන විෂයය්  36 යටශ්ත උතුරට කිසි ශෙය් 

කර් න එතුනාට බවරි වුණා; ශව්  කරන ුවෙල් රපුභ හරවා එේවා. 

හවබවයි, තන් ශේ ශනොහවකියාව වසා ග් න ාාතිවාදී, අ් තවාදී 

විෂබීා උතුශර් වුනරමි්  ඒ කාලය ගත කළා. එහි ප්රතිඵලය් 

විධියට උතුශර් තිශබන බුදු පිළින ඉව්ත කර් න ඕනෑය කිේවා. 

ශනොකෙ, වුශණ්? ඔබතුන් ලා, අපි ේ නවා, අශ් වචතයවලට අෙ 

ඇති ශවලා තිශබන බලපෑන. ශෙනළ ාාතික ස් ධානශා 

න් ත්රීවරු්  තිශෙශන් ානවාරි නාසශා 1 වන ො ුවලතිේ 

නයාරු, ගුරුක් ෙ විහාරස්ථාන භූමියට බලහ්තකාරශය්  ඇතුළු 

ශවලා එහි ඉදිකිරීම් කටයු්තත් රරම්භ කළා.  

ඒක ුනරාවිෙයා ර්ෂිතය්; වසර 2,100් පවරිජ ප් සල්. 

නුව්ත, ශනොකෙ වුශණ්?  අෙ වනතුරු ඒ න් ත්රීවරු් ශග්  

ප්රකා ය්ව්ත අරශගන නවහව. සිද්ධිය ශවලා අෙට නාස ශෙකකට 

වවඩියි.  උසාවි ගිශා සානය කඩ කළාය කියායි. හවබවයි,   ුනරාවිෙයා 

ර්ෂිතශා කළ ශම් අනවසර ඉදි කිරීන සම්බ් ධශය්  ුනරාවිෙයා 

ශෙපාර්තශම්් තුව අෙ වනතුරු කිසින ීතතිනය රියා නාර්ගය් 

අරශගන නවහව. නන හිත් ශ්  නා මි් ගරු අනාතයතුනා ුනරාවිෙයා 

ශෙපාර්තශම්් තුව ශනශත් ඒ සම්බ් ධශය්  කශළේ ශනොක්ෙ 

කියන එක ගවන ශම් සභාව ෙවුවව්ත කළ යුතුව තිශබනවා. 

ශම්ශක්  ශවලා තිශබ් ශ්  ශනොක්ෙ? ඒ අය නම් නිෙවල්ශල් 

ඉ් නවා. වසර ෙහස් ගණන් නිරුප්රිතව උතුශර් පවවති ඒ නහා  

ුනරාවස්තුවල රර්ෂාව අවොනනකට ල්ශවලා තිශබනවා.  

2018 වසශර්දී, යාපනය වි ව්විෙයාලශා ශබෞද්ධ ශිෂයශයෝ එහි 

බුදු පිළිනය් තව් ප්ත කර් න කටයුතු කළා. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට තව විනාඩි ශෙකක පනණ 

කාලය් තිශබනවා. 

ගරු උදය  ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අශ් ! නට තව විනාඩි  ් ශේ න. අශ් පව්තශත්  ග් න. 

අශ් පව්තශ්ත න් ත්රීවරුුව්ත නවහව. කරුණාකර, නට විනාඩි  ් 

ශේ න. ඉතා වවෙග්ත කාරණා ටික් කිය් න තිශබනවා.  

2018 වසශර් යාපනය වි ්වවිෙයාලශා බුදු පිළිනය් තවබීනට 

කටයුතු කළ නිසා සිුභ්  හයශෙනකුණා වි ්වවිෙයාලශය්  ශනරපා 

ෙවම්නා. එහි හි් දු ශකෝවිල් තිශබනවා. නුව්ත, බුදු පිළිනය 

තබ් න ඉඩ ශේ න බවහවය කියා වි ්වවිෙයාල ශිෂයයි්  

ශනරුනවා. ඒ පිළිබහව අපි ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණශා මූලික අයිතිවාසිකම් 

පිළිබහ නඩුව් ශගොුව කළා. ඒකට දින 30 ය් තමි්  ඉ්නවා 

ශගොස් තිබුණු නිසා අපි ප්රනාෙයට ශහේතු ෙව්වූවා. නුව්ත, 

ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඒ ශප්තසන විසි කළා. රාායශා රයතනය් 

විධියට ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණය්ත බුද්ධාගන ුභර්ෂිතශකොට ශපෝෂණය 

කර් න බවඳී ඉ් නවා; මූලික අයිතිවාසිකම් රැක ශේ න බවඳිලා 

ඉ් නවා. නුව්ත, ඒ අවස්ථාව ලබා දු් ශ්  නවහව.  

අුවරාධුනරශා ුනරාවිෙයා ස්ථාන තිශබන රස් නශා ුවස්ලිම් 

ගන් තිශබනවා. ඒ ුනරා වස්තු ටික රැක ග් න බුදු පිළිනය් 

තිය් න කටයුතු කළා. ඒකට ඉඩ ශනොලවබුණාන, ඒ 

සම්බ් ධශය්  මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබහ නඩුව් ශගොුව කළා. 

දින 30් ඇතුළත ඒ නඩුව ශගොුව කරල්ත තිබුණා. ලංකාශේ 

මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු පිළිබහ ීතති වි ාරෙයකුණා වන ානාධිපති 

ීතතිඥවරයකුණායි කරුණු ෙව්වූශේ. නුව්ත, ඒ නඩුව්ත 

ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විසි කළා. රාාය ප්රතිප්තති මූලධර්න යටශ්ත, 

රගමික නිෙහස තහවුරු කර් න, මූලික අයිතිවාසිකම් රර්ෂා 

කර් න, බුද්ධාගන ුභර්ෂිත ශකොට ශපෝෂණය කර් න 

අධිකරණය්ත බවඳිලා ඉ් නවා.  අධිකරණය ශම් වගකීන අෙ ඉටු 

කරනවාෙ කියන ප්ර ්නය අපට සාධාරණව නතු ශවනවා.  

 අශ් රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශව්  ලවබී තිශබන මූලික 

අයිතිවාසිකන් තනයි, රශට් කවනවති තවනක වාසය කර් න 

ුනළුව්  වීන. ඒ වාශේන, ඕනෑන තවනක තන් ශේ රගන 

ප්රසිද්ධිශා අෙහ් න ුනළුව්  වීන.  ඒ අයිතිවාසිකම් අෙ ශබෞද්ධයාට 

අහිමි ශවමි්  තිශබන අවස්ථාවකයි අපි ශම් බුද්ධාගනට 

ප්රුවඛ්ස්ථානය දීන ගවන කථා කර් ශ් .  

නට තව ඉතා වවෙග්ත කාරණය් කිය් න තිශබනවා. 

සාම්පූර්වල,  ුභඩයිකුණාඩා ප්රශද් ශා තිශබන වසර 2,100් පවරිජ 

වචතයය බුල්ශඩෝසර් කළ වවරදිකරුව් ට ඒ ශවලාශේන ඇප 

ලවබුණා. ඊළඟට, ශනොකෙ වුශණ්?   ශෙනළ ාාතික ස් ධානශා 

අශ් සශහෝෙරවරු  සංහිඳියාව බිඳින, ාාතික උරුනය විනා  කරන 

ඒ නරුන වවශඩ්ට එශරහි වනවා ශවුවවට, එය ශහළා ෙකිනවා 

ශවුවවට සාම්පූර් ුභඩයිකුණාඩා ප්රශද් ශා වචතයය බුල්ශඩෝසර් 

කළ අය ශවුවශව්   ශපීත සිටියා. අවසානශාදී රුපියල් 

20,000ක ෙඩය් ශගව් න කියා ඒ අය නිෙහස් කළා. අෙ ශම් අය 

ශබදුම්වාදි් ශග්  ශකෝ ්ා්ත ග් න ඉඩ තිශබනවා, "අපි 

වචතය ටික බුල්ශඩෝසර් කර ශේ නම්, එක වචතයයට රුපියල් 

50,000යි" කියා. ශනොකෙ, රුපියල්  0,000් අරශගන රුපියල් 

20,000් ෙඩය ශගේවාන රුපියල් 30,000් ඉතිරි ශවනවා. ලාභයි 

ශ් , වවශඩ්.  [බාධා කිරීන්]    

අශ් ! ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනාශේ ශවලාශේදී කිය් න.  

නට ශවලාව වවඩිුනර ශේ ශ්  නවහව. ඒකයි තිශබන ප්ර ්නය. 

ඔබතුනාශේ ශවලාව නට එකතු කරනවා නම් ශේ නම්. ඔබතුනා 

එ්ක සංවාෙයට නන අකවනවති නවහව. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම් රැල්ල ශම් විධියට ගිශයෝත 

ුවදුරු ෙවසක ෙඩයකට යට්තව නිෙහස් වීශම් ශච්තනාශව්  

රුව් වවලි සෑය්ත බුල්ශඩෝසර් කිරීශම් අවොනන් අෙ නතු ශවලා 

තිශබන බව ශම් ගරු සභාවට සහහ්  කර් න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, 2 0 1 8 වසශර්දී 

විනිුභරුවරු් ශේ අවසරය සහිතව අධිකරණශා කථා කළ 

ගලශගොඩඅ්තශ්ත ඥානසාර හාුවදුරුව්  අධිකරණයට අපහාස 

කළාය කියා වසර 19කට හිශර් ෙවම්නා. නුව්ත, න් නාරන 

අධිකරණයට ගල් ගවසීන ශනශහයවූ ුනද්ගලයා අෙ රණ්ඩුශේ 

කවබිනට් අනාතයවරශය්. ඒ වාශේන විනිුභරුවරු් ශග්  සියයට 

9 ්  වෂිතයි කියා පෙනම් විරහිත, සා්ෂි රහිත ශචෝෙනාව් 

ඉදිරිප්ත කළ ුනද්ගලයා අෙ රණ්ඩුශේ රාාය අනාතයවරශය්. ඒ 

වාශේන ශකොටි සංවිධානය නවඟිට්ටවිය යුතුයි කියලා කථා කළ 

විායකලා නශහේස්වර්  නවතිනිය අෙ රණ්ඩුශේ රාාය 

අනාතයවරිය්. හවබවයි, හාුවරුශවෝ හිශර්.  

දිගන ගවටුන රරංි  ශවලා සිදු ශව් ශ්  කුණාන්ෙ කියා බල් න 

ගිය කිරිබ්තකුණාඹුශර් ශසෝභිත හාුවදුරුව් ව සිවිල් සහ ශද් පාලන  

අයිතිවාසිකම් ප්රඥ්ති පනත යටශ්ත අ්ත අඩංගුවට අරශගන 

අධිකරණයට ඉදිරිප්ත කළා. ඒ පනත යටශ්ත ඉදිරිප්ත කළාන 

නශහස්්ා්තවරයාට ඇප ශේ න බවහව. නහාධිකරණයට ඇප ලබා 

ශේ න ුනළුව්  ව් ශ්  ුභවිශ ේෂී ශහේතු නත පනණයි. කිසි වරේ 

ශනොකරුන කිරිබ්තකුණාඹුශර් ශසෝභිත හාුවදුරුශවෝ නාස හය් 

රිනා් ඩ් ූලඩුශේ ලවේගා. ගරු අධිකරණ අනාතයතුමියනි, 

ඔබතුමියටයි නන ශම් කිය් ශ් . විායකලා න් ත්රීතුමිය -

එතශකොට එතුමිය න් ත්රීතුමිය්.- අධිකරණයට ඉදිරිප්ත කරන 

ශවලාශේ සිවිල් සහ ශද් පාලන අයිතිවාසිකම් ප්රඥ්ති පනත 

යටශ්ත නඩුව ශගොුව  කර් න ශපොලීසියට්ත ීතතිපතිතුනාට්ත 

අනතක වුණා. හාුවදුරුව් ට බලපාන ීතතිය විායකලා ශනෝනාට 

බලශනොපෑශේ ඇයි ෙ කියා අධිකරණ ඇනතිතුමිය අෙ ශම් සභාවට 

ෙවුවම්ශද්වි.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට තව්ත විනාඩි ශෙකක කාලය් 

පනණයි තිශබ් ශ් . ඔබතුනාට ෙවනට විනාඩිය 23ක කාලය්  

දීලා තිශබනවා. 

 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන අශ් ගරු සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනා්ත සනඟ කාලය ශබො ග්තතා. ශකොශහොන නුව්ත 

භි්ෂු්  වහ් ශසේලා ශතොග පිටි්  රිනා් ඩ් කරන, භි්ෂූ්  

වහ් ශසේලා නිරපරාශද් හිශර් ෙනන යුගයක, බුද්ධාගනට 

ප්රුවඛ්ස්ථානය ලවශබනවාය, බුද්ධාගන ුභර්ෂිතව ශපෝෂණය 

කරනවාය කියන එක ඇ්තශත් න විහිළුව් බවට ප්ත ශවනවා. 

අශන් අය ශනොක් ශහෝ වරේ කළාන, ීතතිය කන ගාවි්  

නවලා ශහෝ ශකශහොන ශහෝ ශබ්රා ග් නවා. හාුවදුරුව් ට 

ශනොක් ශහෝ යා් තමි්  ගෑවිලා ගිය්ත අල්ලාශගන ගිහිල්ලා, 

කුණාෙලාශගන ගිහිල්ලා හිශර් ෙනනවා. ඒ නිසා ශම් "නව වන 

වග් තියට අර්ථ නිරූපණය් අව යයි." කිය ාා 1972 ඉහ් න 

නඩිශහේ පඤ්ඤාසීහ නහානායක නාහිමිපාණ්  වහ් ශසේ හඬ 

නවඟුවා. ෙව්  උ් වහ් ශසේ අපව්ත ශවලා. තවන නව වන 

වග් තියට අර්ථ නිරූපණය් නවහව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම් වන විට බුද්ධ ාසන 

කාර්ය සාධක නණ්ඩලය බුද්ධ  ාසන පන්ත ශකටුම්පත් ඉදිරිප්ත  

කර තිශබනවා. අශ් කාලශා  ඒ සහහා එකඟතාව් ඇති කර 

ග් න බවරිව හිටියා. ෙව්  අවසාන ශකටුම්පත සකස් කර 

අවසානයි. ඒක බුද්ධ  ාසන අනාතයාං ශා තිශබනවා. බුද්ධ 

 ාසන අනාතයතුනා නම් ශපොඩ්ඩ් එහාට ශනහාට ශවලා. ගරු 

බුද්ධ  ාසන අනාතයතුනනි, ඔබතුනා ශනන බුද්ධ  ාසන පන්ත 

ශකටුම්පත තිශබන ලිපි ශගොුවශව්  එළියට අරශගන වහාන 

පාර්ලිශම්් තුවට ඉදිරිප්ත කර නව වන වග් තියට බලය් ලබා 

ශේ න. අපි ේ නවා එතුනා පුභගිය වසර 78 ුනරාවටන නහා 

පි් ක් ේ එකතු කර ග්තත ඇනති ශකශන් බව. ඒ පි් ක් ේත 

හරි. බුද්ධ  ාසන පන්ත ශකටුම්පත පාර්ලිශම්් තුවට ඉදිරිප්ත 

කිරීශන්  එතුනා ඊට වඩා පින් ලබා ග් නවා. ඒ නිසා ඒ පි් කන 

කිරීනට එතුනාට ශච්තනාව පහළ ශේවා කියා නා ප්රාර්ථනා කරනවා. 

ඒ වාශේන වවඩි වවඩිශය්  නිවාස හේ න  නා මි් සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනාට්ත  අවස්ථාව ලවශබ්වා කියා ප්රාර්ථනා කරමි්  නන 

නිහඬ වනවා.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු උෙය ගම්න් පිල න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට ස්තුතියි. 

මීය ළඟට, ගරු කංචන විශේශසේකර නවතිතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි 10ක 

කලය් ලවශබනවා. 

 
[පූ.භා.11. 7]  
 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ය හා බුද්ධ  ාසන හා වයඹ 

සංවර්ධන කටයුතු අනාතයාං ය පිළිබහ වචන කිහිපය් පවස් න 

ලවබීන ගවන නා ශම් ශවලාශේ සතුටු ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි, ඊට ශපර නන විශ ේෂ ඉල්ලීන් කර් න කවනතියි. 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා්ත රාාකීය විෙයාලශා රදි 

ශිෂයශය්. ශම් ශවලාශේ රාාකීය විෙයාලශා විදුහල්පතිවරයා  

ප්ත කිරීන සම්බ් ධශය්  අර්බුෙය් නිර්නාණය ශවමි්  

පවතිනවා. ඔබතුන් ලාශේ රණ්ඩුව ශම් වන විට තී් දුව් 

අරශගන තිශබනවා, අවුරුදු ශෙකක පනණ පළුනරුද්ේ තිශබන, 

වයස අවුරුදු 32ක පනණ වයසවති විදුහල්පතිවරශය්ව රාාකීය 

විෙයාලශා විදුහල්පතිවරයා හවටියට ප්ත කර් න. ගරු 

ඇනතිතුනනි, අපි සියලු ශෙනාන  නිශයෝානය කරුන ශනන විදුහශල් 

ශිෂයය්  9,000් පනණ සිටිනවා. නන හිත් ශ්  නවහව, අවුරුදු 

ශෙක් පනණ පළුනරුද්ේ තිශබන විදුහල්පතිවරශය්ට ඒ කාර්ය 

භාරය කර ග් න ුනළුව්  කන් තිශබ්විෙ කියා. එන නිසා 

ඔබතුනාශග්ත, අගනවතිතුනාශග්ත අවධානය ශම් ශකශරහි ශයොුව 

කරව් න කවනවතියි.  රාාකීය විෙයාලශා ඉශගන ග්ත 23 ශෙශනකුණා 

ශම් ගරු සභාව නිශයෝානය කරනවා. එන නිසා එවවනි 

ත්ත්තවයකට රාාකීය විෙයාලය ඇෙ ෙන් න එපාය කියන ඉල්ලීන 

නන ශම් ශවලාශේදී කර් න කවනවතියි.  

ශනවර අය වවශය්  නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංසක්ෘතික කටයුතු 

අනාතයාං යට අගනවතිතුනා්ත ඒ වාශේන ුවෙල් ඇනතිවරයා්ත 

වි ාල ුවෙල් ලබා දීලා තිශබනවා. ගරු අනාතයතුනනි, 

ඔබතුනාශේ  අනාතයාං යට පුභ ගිය අවුරුදු හ තර තුළදි්ත ශම් 

රකාරශය්  ුවෙල් ලබා දීලා තිශබනවා.  

අශනකුණා්ත අනාතයාං වලට සාශ්්ෂව ඔබතුනාශේ 

අනාතයාං ය ඉතා ඉහළ ප්රගතිය් ලබා තිබීන ගවන අපි සතුටු 

ශවනවා. නුව්ත ගරු ඇනතිතුනනි,  අපට එක පව්තතකි්  

ශසොය් න සිද්ධ ශවනවා,  ඔබතුනාශේ ශම් වවඩ පිළිශවළ තුළ 

715 716 



පාර්ලිශම්් තුව 

ඇ්තතටන ඒ ලබා ශෙන රුපියල් ල්ෂ  ක ණය ුවෙල තුළි්  

නිවසක වවඩ කටයුතු අවස්  කර් න ුනළුව් කන තිශබනවාෙ; ඒ 

නිවශසේ  වවඩ කටයුතු අවස්  කර් න ුනළුව්  වුණාට පස්ශසේ  ඒ 

ණය ුවෙල රපුභ ශගව් න ුනළුව් කන් ශම් රශට් ානතාවට අෙ 

තිශබනවාෙ කියන එක.  

පුභගිය කාලය ුනරාවටන ඔබතුනාශේ අනාතයාං ය යටශ්ත 

රුපියල් ල්ෂ  ක ණය ුවෙල් ලබා දු් ශ්  සියයට  ක 

ශපොලියටයි. නන ේ නා විධියට ශම් අවුරුද්ශද්  ඔබතුනා ශයෝානා 

කර තිශබනවා, රුපියල් ල්ෂ හතහනාරක ුවෙල් ලබා ශේ න. 

ඉ්  රුපියල් ල්ෂ 6් ණය ව ශයුව්ත, රුපියල් ල්ෂ 

එකහනාර් රධාර ව ශයුව්ත ලබා ශේ න ශයෝානා කර 

තිශබනවා. නුව්ත, පුභගිය කාලශා ලබා දීුන ශපොලියට වඩා වවඩි 

ශපොලියකට තනයි අර රුපියල් ල්ෂ හශා ණය ුවෙල ලබා ශේ න 

ඔබතුනා ශයෝානා කර තිශබ් ශ් . සියයට  ් ශලස නියන කර 

තිබූ ශපොලිය සියයට 6 ේවා වර්ධනය කර තිශබනවා. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

නැඟී සිටිස ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ඇනතිතුනනි, නශේ කාලශය්  ග් ශ්  නවතිව 

ඔබතුනාශේ කාලශය්  ග් නවා නම් කන් නවහව. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනා කියන කාරණාව හරි. ඒකට ප්රධාන 

ශහේතුව් තිශබනවා. ඒ ශහේතුව තනයි, සානානය ප්රාාවට  ශගවල් 

හේ නට අපි ශනශත් කල් දු් ශ්  ණය ුවෙල්. ෙව්  ශනතවනදී 

ණය ුවෙල සනඟ රුපියල් එ්ල්ෂ පණස්ෙහසක ප්රොනයකුණා්ත 

ශෙනවා. ඒ නිසා අපි ශපොලී අුවපාතය ශපොඩ්ඩ් වවඩි කළා. 

 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඒක තනයි නන කිය් ශ්  ගරු ඇනතිතුනනි. ඔබතුන් ලා ඒ 

ප්රොනයට අව ය ුවෙල ශහොයා ශගන තිශබ් ශ්  ශවන 

ශකොශහ් ව්ත ශනොශවයි, ලබා ශෙන ණයවල ශපොලිය වවඩි කර 

තනයි. ඒ ශපොලිය වවඩි කිරීශන්  තනයි ඔබතුනා ප්රොනය් 

ව ශය්  ශෙන ුවෙලට අව ය රුපියල් ල්ෂ එකහනාරක ුවෙල 

ශහොයා ශගන තිශබ් ශ් .  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නවහව, නවහව- 
 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

එශහනම්  පුභගිය කාලශා ලබා දු් නා වාශේ සියයට   

ශපොලියටන ලබා ශේ න බවරි ඇයි? 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, අශ් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ශපෝෂණය 

ව් ශ්  රාාය අරුවෙල්වලි්  ශනොශවයි. එය සව්කීය රොයම් 

උ්තපාෙන වවඩසටහ් වලි්  ඉදිරියට යන රයතනය්. ඒ නිසා 

ශනශත් රුපියල් ල්ෂ පහක ණය ුවෙල් ශෙනශකොට සියයට 

 ක ශපොලිය් අය කළ්ත, ඉදිරිශාදී රුපියල් ල්ෂ හයක ණය 

ුවෙල් සනඟ රුපියල් එ්ල්ෂ පණස්ෙහසක රධාරයකුණා්ත ලබා 

ශෙන නිසා, ණය ුවෙශල් ශපොලිය සියයට 1් වර්ධනය කළායි 

කියන එක ඒ තරම් හානිය් සිදු වන ශෙය් කියා නා හිත් ශ්  

නවහව. 

 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනාශේ පුභගිය අය වවය ශයෝානාවල්ත 

සහහ්  වුණා, රුපියල් මිලියන  ,000් ශයොෙවා නිවාස බවංකුණාව් 

රරම්භ කර් න.  නන ේ ශ්  නවහව, ඒක ශකොශත් දුරට 

රියා්තනක ශව් න ශයෝානා කර තිශබනවාෙ කියා. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එශහන ශයෝානාව් තිබුශණ් නවහව. 

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

නිවාස බවංකුණාව් රරම්භ කර් න? 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නවහව. 

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

එශහනම් නට වවරදීන්. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශපොඩ්ඩ් ඉ් න නන කිය් නම්. නිවාස බවංකුණාව් ෙවනටන 

තිශබනවා. ඒකට තනයි HDFC කිය් ශ් . අවාසනාවකට වාශේ 

ඒක නිවාස බවංකුණාව් ශනොශවයි. ඒක ෙව්  commercialize ශවලා. 

ඒක business institutes එක් බවට ප්ත ශවලා.  නිර්නාණය කරුන 

අරුවණුවලි්  බවහවරවයි ෙව්  HDFC එක පව්තවා ශගන ය් ශ් . 

ඒක නන පිළි ග් නවා. 

 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ඇනතිතුනනි,  ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය නිවාස 

ණය ලබා දීශම්දී යම් කිසි පාඩුව් ලබනවා  කියන එක අපට 

හිත් න ුනළුව් . නුව්ත, ඔබතුනාශේ අනාතයාං ය යටශ්ත 

තිශබන රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව එශහන ශව් න බවහව.  2013 

අවුරුද්ශද් රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 1 9ක 

ලාභය් ලබා තිශබනවා. 201  අවුරුද්ශද් රුපියල් මිලියන  7ක 

ලාභය් ලබා තිශබනවා. 201  අවුරුද්ශද් රුපියල් මිලියන 709ක 

717 718 

[ගරු කංචන විශේශසේකර නහතා] 
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අලාභය් ලබා තිශබනවා.  2016 අවුරුද්ෙ වනශකොට රුපියල් 

මිලියන 9 8 ේවා ඒ අලාභය වවඩි ශවලා තිශබනවා. 2017 

අවුරුද්ශද් ඒක රුපියල් මිලියන 7 0 ශවලා තිශබනවා. 2018 

ඔ්ශතෝබර් නාසය වනශකොට ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා යටශ්ත 

තිශබන රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාශේ පාඩුව රුපියල් මිලියන 900 

ේවා වර්ධනය ශවලා තිශබනවා.  ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිය හරහා ණය ලබා ශෙන ක්රනශේෙය් තිශබන නිසා ඒක 

අලාභ ලබන ත්ත්තවයට ප්ත ශව් න ුනළුව් . නුව්ත, රාාය 

ඉංිනශ් රු සංස්ථාව කිය් ශ් , ුවෙල් උපයන රකාරශා වවඩ 

වයාපෘති රියා්තනක කරන රයතනය්. ශම් රයතනය පුභගිය 

කාලශා ලාභ ලවබූ රයතනය්. අෙ අලාභ ලබන ත්ත්තවයට ප්ත 

ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේන නිවාස අනාතයාං ශා- [බාධා 

කිරීන්] ගරු ඇනතිතුනනි, නන කථා කර ඉවර වුණාට පසශ්සේ 

ඔබතුනා උ්තතර ශෙනවා නම් නට පහුභයි.  අෙ නිවාස අනාතයාං ය  

ශසේවක අතිරි්තය් පවතින රයතනය් බවට ප්ත ශවලා 

තිශබනවා. ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා නිශයෝානය කරන 

හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා -ඔබතුනාශේ දිස්ත්රි්කශා- දිස්ත්රි් 

කාර්යාලශා අුවනත ශසේවක සංඛ්යාව -cadre-  තුළ ඉ් න ඕනෑ 

6  ශෙනයි.  අෙ හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා දිස්ත්රි් කාර්යාලශා  

1,175් සිටිනවා. එහි cadre එක 6 යි.  1,175් සිටිනවා. ශනයි්  

1,111් අනියම් පෙනමි්  බහවා ග්තත පිරිසයි. අඩුන තරමි්  ශම් 

1,175ට වාඩි ශවලා වවඩ කර් න ුනටු තිශබනවාෙ කියාව්ත නන 

ේ ශ්  නවහව. පඩි ග් න යන ෙවස ග්තතාන-  

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනා. 

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ඇනතිතුනනි, නන කථා කළාට පස්ශසේ ඔබතුනා උ්තතර 

ශෙනවා නම් ශල්සියි. [බාධා කිරීන්]  ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 

අනරශසේන න් ත්රීතුනනි, ෙව්  රූකා් ත සිංදු කියන නිසා ඔබතුනා 

බයිලා කිය් න පට්  අරශගන තිශබනවා. අපට ඒක ශ්තශරනවා. 

ශපොඩ්ඩ් කට වහශගන ඉ් න.  

උපාධිධාරි්  183ශෙශන් ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා විවිධ කටයුතු සහහා බහවාශගන තිශබනවා. හවබවයි, 

අෙ ඔවු් ට කර් න සිද්ධ ශවලා තිශබ් ශ්  ශනොක්ෙ? ණය 

රපුභ ලබා ගවීතනට දුරකථන පිජවුඩ ශෙන එක. ඔවු් ට අෙ පවවරී 

තිශබන රාාකාරිය ඒකයි. ඊළඟට, එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශා 

ශද් පාලන කටයුතු කිරීන සහහා හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා 

ග්රාමීය ය කමිටු පිහිටුව් න ඒ නිලධාරි් ව ශයොො ග් නවා කියන 

ශචෝෙනාව්ත තිශබනවා.  

නාතර දිස්ත්රි් කාර්යාලශා පුභගිය අවුරුදු ගණනාශේ සිටිය 

ශසේවක සංඛ්යාව 90යි; අෙ 2 0් ඉ් නවා. අෙ වාඩි ශව් න 

තවන් නවහව. ඔබතුනා නිවාස හො ග් න හතර වශට්ට නිවාස 

ණය ලබා ශෙමි්  යනවා. අඩුන තරශම් ඒ ශසේවකයි් ට ඉ් න 

ුනළුව්  වන රකාරයට ඒ දිස්ත්රි් කාර්යාල හෙලා ශේ න; ඉඩ 

පහුභකම් හෙලා ශේ න.  

ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා නිවාස  වවඩ පිළිශවළ් රියා්තනක 

කරශගන රවා. ඒ ගවන අශ් විශරෝධතාව් නවහව. ශගවල් 

හවශේ න ඕනෑ; මිනිස්ුභ විව්ත වන තව්  ටික හවශේ න ඕනෑ. 

හවබවයි නිවාස ණය ලබා ශෙනවා වාශේන, ඔබතුනාශේ නිවාස වවඩ 

පිළිශවශළේ ප්රචාරක කටයුතු සහහා අති ෙවවව් ත ුවෙල් වියෙම් 

කරලා තිශබනවා. පුභගිය කාලශා ඔබතුනාශේ ශම් රයතනය 

යටශ්ත ප්රචාරක ෙව් වීම් ශවුවශව්  වි ාල ුවෙල් වියෙම් කර 

තිශබනවා. 2017 හා 2018 කියන අවුරුදු ශෙශ් ුනව්ත ප්ත ෙව් වීම් 

ශවුවශව්  විතර් ල්ෂ 1,478් ඔබතුනා වියෙම් කරලා 

තිශබනවා.  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනා,- 

 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශම් ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශය්  ලබා දී තිශබන 

ශල්ඛ්න. ඔබතුනාශේ කථාශේදී ශනයට පිළිතුරු ශේ න. නන ඒ 

ශල්ඛ්න ෙභාගත* කරනවා.  

 
ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 

නැඟී සිටිස ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චමි් ෙ විශේසිරි න් ත්රීතුනා. 

 

ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශේලාව ග් නවාට නශග්  

විනාඩිය් එතුනාට ශේ න.  

 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

නට විනාඩිය් ශේ න. 

 

ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ෙව්  ඔබතුනා දීර්ඝ ශලස විශේචනය කරනවා 

ශ් .  
 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි,  ශනය point of Order එක් 

නම් විතර් අවස්ථාව ශේ න. නශේ කාලය නම් ග් න එපා.   

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුනා ඉදිරිප්ත කර් ශ්  point of Order එක්. 

කරුණාකරලා- 

719 720 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් සනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 



පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පුභගිය කාලශා අ්කර 1 ක -කාල්ට්  එශ්- ශර්ස් පවද්ො 

ශ්  .  

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

අයිශයෝ ශනොක්ෙ ශම්? 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනා. 

 
ගරු සශ්හාන්  සෙේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ හා්  ශසේනසිංහ න් ත්රීතුනා. 

 
ගරු සශ්හාන්  සෙේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, point of Order එක්  raise  

කර් ශන්ත නවතුව,  කථාව කරමි්  සිටි ගරු න් ත්රීතුනාශග්ත 

අවසරය් නවතුව, ඔබතුනාශේ ප්ෂශා න් ත්රීවරශයකුණාට mike 

එක ශේ න අවසරය් නවහව. කරුණාකරලා සාධාරණව ගරු 

සභාව ශනශහයව් න. ශම්ක සිරිශකොත විසි්  පාලනය කරන 

සභාව් ශනොශවයි කියන එක ශහොහට නතක තබා ග් න. 

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනා ගරු සභාව 

ශනශහයවා ග් න.  

ගරු ඇනතිතුනනි, ශම් සංඛ්යා ශල්ඛ්න සියල්ල නන අරශගන 

තිශබ් ශ්  ශතොරතුරු ෙවනගවීතශම් අයිතිවාසිකම් පිළිබහ පනත 

යටශ්ත ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශය්  හා 

පාර්ලිශම්් තුශේ  පර්ශාෂණ රයතනශය් . ඒ ශතොරතුරු වවරදි 

නම් ඔබතුනා ඒකට නඩුව් ෝ න. ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශය්  ලබා දීලා තිශබන ශතොරතුරු අුවව 201  අවුරුද්ශද් 

ප්රචාරක ෙව් වීම්, ප්රචාරක ුනවරු, ශපෝසට්ර්, ඒ වාශේන රරාධනා 

ප් ශවුවශව්  රුපියල් මිලියන 23ක ුවෙල් -ල්ෂ 230ක 

ුවෙල්- වියෙම් කර තිශබනවා. ඒ සහහා, 2016 අවුරුද්ශද් රුපියල් 

ල්ෂ 3 0යි; 2017 අවුරුද්ශද් රුපියල් ල්ෂ 1,190යි; 2018 

අවුරුද්ශද් රුපියල් ල්ෂ 2,980යි. ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා 

කරන වවඩ පිළිශවළ ගවන අශ් විශේචනය් නවහව. නුව්ත 

ප්රචාරක වියෙම් ශවුවශව්  වවය වන ුවෙල ග්තතාන, ශම් ුවෙලි්  

ල්ෂ   ගාශ්  දු් ශනෝත ඔබතුනාට තව නිවාස 9 0් හේ න 

ුනළුව් . අපි නතු කරලා ශප් ව් ශ්  ඒකයි. ඔබතුන් ලා ප්රචාරක 

කටයුතු සහහා වියෙම් කරනවා කියන එක ශනොශවයි අපි 

කිය් ශ් . ප්රචාරක කටයුතු සහහා වවය කරන වි ාල ුවෙල ගවනයි 

අපි කිය් ශ් .  

ගරු ඇනතිතුනනි, නාතර දිසත්්රි් කළනනාකරු හවටියට සිටිශා 

අා් ත ෙ සිල්වා නහතායි. ඔහු අවුරුදු ගණනාව් ශසේවය කරුන 

ුනද්ගලශය්. පුභගිය දිනවල ඔහුට ස්ථාන නාරුව් ලබා දීලා 

තිශබනවා ශකොළඹට. අෙ ෙවශසේ  එතුනාට අනාතයාං ශා ඉ් න 

ශවලා තිශබ් ශ්  රාාකාරිය් නවතුවයි. එතුනා ස්ථාන නාරු 

කර් න ශචෝෙනාව හවටියට ඉදිරිප්ත කරලා තිබුශණ්- ශවන්ත 

විවිධ ශචෝෙනා එල්ල කරලා තිබුණා. නුව්ත ප්රධානන ශචෝෙනාව 

බවට ප්ත වුශණ්, - ඔබතුනා හම්බ් ශතොට දිසත්්රි්කශය්ත, නාතර 

දිස්ත්රිකශය්ත උ්තසවවලට යනශකොට ඒ ශපෝස්ටර් පාර ශෙපව්තශ්ත 

ගහලා තිබුශණ් නවහව කියන එක. ඒ ශචෝෙනාව නිසා ශකොළඹ 

කාර්යාලයට ස්ථාන නාරු කරලා තිබුණා. [බාධා කිරීන්] නන 

කිේශේ, කරලා තිශබන ශචෝෙනාව. ඒක ශබොරුව්ෙ කියලා නන 

ේ ශ්  නවහව. කරලා තිබුණු ශචෝෙනාව, ඒකයි. ඒ නිසා අෙ නාතර 

දිස්ත්රි්කශා  නිවාස සංවර්ධන නිලධාරි්  අතර නතය් 

තිශබනවා,- 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනා,- 

 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

නශේ කාලය ශනොශවයි, ඔබතුනාශේ කාලය අරශගන 

කියනවාෙ?  ඔබතුනාශේ ශේලාශේදී උ්තතරය ශේ න. [බාධා 

කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු න් ්ත රීතුනනි, නන ගරු දිළුම් අුවණුගන 

න් ත්රීතුනාශේ ශේලාශව්  විනාඩි පහ් ග් නවා. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස අනාතයතුනා. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නට mike එක ශේ න. 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා සහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතුනාට mike  එක ශේ න. තව ශකොශහෙ නායක්තවය 

ශේ ශ් , mike  එකව්ත ශේ ශ්  නවතිව. 

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශම් රකාරශය්  පුභගිය කාලය ුනරා- [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධා සහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතුනාට mike එකව්ත දු් ශ්  නවහව.  

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශකොශහොන්ත  ගරු විශේපාල න් ත්රීතුනාශේ ශපොඩි කවපිල්ල් 

තිශබනවා. 
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ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනනි, අපි ්ශෂේ්යට 

නිලධාරි්  ප්ත කර් ශ්   කාර්ය්ෂනතාව දිහා බලායි. නාතර 

දිස්ත්රි්කශා උො ගම්නාන ප්රනාණය ඉතාන අවන නට්ටනක තිබුණු 

නිසා තනයි ඊට වවඩිය කාර්යශූර, රියාශීලී නිලධාරිනිය්ව අපි ප්ත 

කශළේ. හිටුන නිලධාරියාව නාරු කර් න ශහේතු වුණු කාරණාව 

ඒකයි. ශවන ශනොනව්ත ශහේතුව් ශනොශවයි. ඔය ශපෝස්ටර් 

ගවහුශේ නවහවයි කියන එක ඒකට ශහේතුව් ශනොශවයි. 

 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශබොශහොන ස්තුතියි. නුව්ත, පුභගිය කාලය ුනරාවට ප්රචාරක 

වියෙම් සහහා ඔබතුනාශේ අනාතයාං ශය්  ශවන්ත 

අනාතයාං වලට වඩා වවඩිුනර ුවෙල් වියෙම් කර තිශබනවා. [බාධා 

කිරීම්] සනහර ශවලාවට අපි ෙකිනවා, යාපනය දිස්ත්රි්කශා- 

[බාධා කිරීම්]අර ශකොශ්්  ගහුන 
 

[මූලාෙනස  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 -කට්ටිය ශපොඩ්ඩ් නිහඬව ඉ් නවාෙ? ශකොශ්්  ගහුන 
 

[මූලාෙනස  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 -අය ශපොඩ්ඩ් නිහඬව හිටිශයෝත ශහොහයි.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට තව වවඩිුනර විනාඩි ශෙක් 

දු් නා. 

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

නන ගරු දිළුම් අුවණුගන න් ත්රීතුනාශේ ශවලාශව්  විනාඩි 

පහ් ග් නවා. සනහර ශවලාවට යාපනය දිස්ත්රි්කශා උො 

ගම්නාන ඉදි කරද්දී යාපනය දිස්ත්රි්කශා ුනවරු,  ශපෝස්ටර් නාතර 

දිස්ත්රි්කශා තිශබනවා අපි ෙකිනවා. ශම්ක අව යෙ කියලා 

ඔබතුනා කල්පනා කර බල් න. යාපනය දිස්ත්රි්කශා උො 

ගම්නානය් විවෘත කිරීන සම්බ් ධ ශපෝස්ටරය  ලංකාව ුනරාන 

ගහ් න ඕනෑෙ?  රරාධනා ප්ය ුවළු ලංකාශේන- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහේෂා විතානශේ න් ත්රීතුනා. 

 
ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා- [බාධා කිරීම්] 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්ත්රීවරසයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අවුරුදු 10් ශම් රට කෑවා. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කංචන විශේශසේකර තරුණ න් ත්රීතුනාට නන කිය් න 

කවනවතියි, යාපනශා සිදු වන ශද් නාතර දිස්ත්රි්කශා ානතාව ෙවන 

ග් න එක වවෙග්ත කියන ඒක. ශනොකෙ, යාපනශා තිශබ් ශ්  

ශවනන රාායය් ශනොශවයි. ශම්ක එක රට්. එතශකොට ඒකීය 

රට් තුළ උතුශර් නුවෂයයා ෙවන ග් න ඕනෑ, ෙකුණාශණ් වන ශද්; 

ෙකුණාශණ් නුවෂයයා්ත ෙවන ග් න්ත ඕනෑ, උතුශර් වන ශද්. ෙව්  

ඔබතුන් ලා කථා කරනවා, ඒකීයභාවය ගවන,  ඒකීය ශ්රී ලංකාව 

ගවන, එකුවතු භාවය ගවන, ස්වවරී්තවය ගවන, ශභෞමික 

අඛ්ණ්ඩතාව ගවන. ඉති්  අපි ශම් තහවුරු කර් ශ්  

ඒකීයභාවයයි. ඒ නිසා උතුශර් නුවෂයා ෙවන ග් න ඕනෑ, ෙකුණාශණ් 

කරන ශද්; ෙකුණාශණ් නුවෂයයා ෙවන ග් න ඕනෑ, උතුශර් කරන ශද්. 

ඒකයි ශහේතුව.  

අනික, නන ඔබතුනාශග්  අහ් න කවනවතියි, නහි් ෙ රාාප්ෂ 

ානාධිපතිතුනා යම් වයාපෘතිය් රියා්තනක කරන ශකොට ුවළු 

රශට්න ප්රචාරක වවඩ පිළිශවළ් රියා්තනක කශළේ නවද්ෙ කියලා. ඒ 

වාශේන නශේ පියාණ්  වන රණසිංහ ශප්රේනොස නවතිතුනා්ත ඒ 

වවශඩ් කළා. ශනොක්ෙ ඒශ් වරෙ?  

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශබොශහොන ස්තුතියි, ගරු ඇනතිතුනාශේ ඒ ෙවුවව්ත කිරීනට. 

නුව්ත, ඔබතුන් ලාශේ රණ්ඩුව බලයට ප්ත වීනට ශපර එො 

ෙවශසේ වි ාල ප්රහාරය් නහි් ෙ රාාප්ෂ නවතිතුනාශේ රණ්ඩුවට, 

එශහන නව්තනම් අශ් පවවවති රණ්ඩුවට එල්ල කශළේ, "ප්රචාරක 

වියෙම්වලට වි ාල ුවෙල් වවය කර තිශබනවා, උ්තසව 

ශවුවශව්  වි ාල ුවෙල් වවය කර තිශබනවා" කියලයි. ශම්වා 

තනයි එො ෙවශසේ රශට් නාස්තිය,  වෂණය හවටියට ඔබතුන් ලා 

ශප් ුවම් කරුන ශද්වල්. එශහන ශප් ුවම් කරුන ඔබතුන් ලාට, 

"යහ පාලනය" නමි්  ප්ත වුණු ශම් රණ්ඩුවට, ුනළුව් කන් 

තිශබනවාෙ  ප්රචාරක වියෙම් ශවුවශව්  ල්ෂ 1, 00කට වවඩි 

ුවෙල් එක අවුරුද්ේ ශවුවශව් -[බාධා කිරීම්] අශ් 

විශරෝධතාව් නවහව, ඔබතුනාශේ ප්රචාරක කටයුතු සහහා ුවෙල් 

වියෙම් කිරීන පිළිබහව. 

 
ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි,- 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහේෂා විතානශේ න් ත්රීතුනා. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

නශේ මි් ගරු කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනා  අනව ය 

වියෙම් ගවන ප්රකා   කිරීන ගවන අපි සතුටු ශවනවා.  නන එක 

ශෙය් අහ් න කවනවතියි, එතුනාශග් . අර න්තතල හොුන ගුව්  

ශතොටුශපොළ - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඒක point of Order එක් ශනොශවයි. ගරු 

කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනා කථා කර් න. 

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශම් ඉ් ශ්  නහි් ෙ රාාප්ෂ නවතිතුනාශේ කාලශා, න්තතල 

ගුව්  ශතොටුශපොළ හෙන ශවලාව වන ශකොට ඇඹිලිපිටිශා 

ප්රාශද්ශීය සභාශේ හිටුන සභාපතිතුනා. ගරු ශහේෂා විතානශේ 

න් ත්රීතුනනි, ඇඹිලිපිටිශා  ප්රාශද්ශීය සභාශේ සභාපතිතුනා 

හවටියටයි ඔබතුනා එො ෙවශසේ ඒ වවඩවලට සහශයෝගය දු් ශ් .  

නානල් රාාප්ෂ න් ත්රීතුනා ළඟි් න ඉහශගන, කාල්ට්  එක 

පිටිපස්ශසේ එො ෙවශසේ ශර්ස් පවද්ො නම් ඒ  පි ටිපස්ශස්  වතුර 

ශබෝතලය අල්ලා ශගන හිටුන ශහේෂා විතානශේ න් ත්රීතුනා ෙව්  

ශම් විධියට කෑ ගහන එක ගවන අපි ුනදුන ශව් ශ්  නවහව. [බාධා 

කිරීන්] එො ඔබතුනා ඇඹිලිපිටිශා ප්රා ශද්ශීය සභාශේ සභාපතිතුනා 

හවටියට නහි් ෙ  රාාප්ෂ නවතිතුනාශේ රණ්ඩුශේ සිටියා; 

හම් බ් ශතොට වරාය හෙනශකොට හිටියා; න්තතල ගුව්  

ශතොටුශපොළ හෙනශකොට හිටියා. ශනොකෙ, ඒ ශවලාශේ කෑ ගවහුශේ 

නව්තශ්ත? [බාධා කිරීම්] ඔබතුන් ලාට එො නාන ශයෝානා 

හම්බවු ශණ් නවහව කියා, ඊට පස්ශසේ එ්ස්ත ාාතික ප්ෂය ට 

එකතු වුණාය කියා අෙ ඇවි්ත විශේචනය කර් න එපා. [බාධා 

කිරීම්] හිටුන සභාපතිතුනා එශහන කර් න ය් න එපා. [බාධා 

කිරීන්] හිටුන පව්තතට එශහන කර් නට ය් න එපා. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිසගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු බ් දුල ලාල් බණ්ඩාරිශගොඩ න් ත්රීතුනා. 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිසගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන කංචන විශේශසේකර 

න් ත්රීතුනාශග්  අහ් නට කවනතියි, ි න  බබාලා ශරොකට් 

යවනශකොට හිටිශා හ  ශහේෙ කියා. අර අ්පලාට අම්නලාට 

ශසොශහෝ  හෙන ශකොට- 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එක් ශනොශවයි. ගරු කංචන 

විශේශසේකර න් ත්රීතුනා කථා කර් න. 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අශ් රණ්ඩුශේ සිදු ශවච්ච 

ශනොශය් වවරදි නිසා තනයි එො අශ් රණ්ඩුව පලවා හවරිශා; 

අපව පරාායට ප්ත කශළේ. අපි ඔබතුන් ලාට කිය් ශ්  අපිට 

ශචෝෙනා එල්ල කර කර අෙ ඔබතුන් ලාශේ නිවාස අනාතයාං ය 

යටශ්ත එක පව්තතකි්  නිවාස ණය ලබා ශෙනවා; නිවාස ණය 

ලබා දීන ශවුවශව්  වි ාල පිරිස් අෙ රාාකාරි සහහා අනියම් 

රකාරශය්  බහවා ශගන තිශබනවා; ඊට අනතරව වි ාල ුවෙල් -

ල්ෂ තු් ොහකට වවඩි ුවෙල්- අවුරුදු හතරක ප්රචාරක කටයුතු 

ශවුවශව්  වියෙම් කිරීන වවරදියි කියන එකයි ගරු ඇනතිතුනනි. 

ශම් ුවෙල ල්ෂ පහ ගණශ්  නාතර දිස්ත්රි්කශා  තව නිවාස 

වයාපෘති ශවුවශව්  ශයොෙව් නට ුනළුව් . ඔබතුනා ේ නවා, 

ඔබතුනා ෙව්  කිේවා, නාතර දිසත්්රි්කශා රියාකාරි්තවය අඩුයි 

කියා. නාතර දිස්ත්රි්කශා අෙ ශවනතුරු එක උො ගම්නානයයි -

රෙර්  ගම්නානයයි- විවෘත කර් නට ලවබුශණ් ගරු ඇනතිතුනනි. 

ඒ, වවලිගන නගරශා විතරයි. අෙ ශෙනියාශා උො ගම්නානය -

රෙර්  ගම්නානය- විවෘත කර් න බවරිව ඉ් නවා. අෙ ශෙවිුවවර 

ශකොට්ඨාසශා වයාපෘති ටිශ් වවඩ කටයුතු කර් න ශනොහවකිව 

ඉ් නවා. එන නිසා නන ඔබතුනාශග්  ඉල්ලීන් කරනවා, 

හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා විතර් ශනශවයි, නාතර 

දිස්ත්රි්කශා්ත ශම් පිළිබහව අවධානය ශයොුව කර් න කියා. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු න් ත්රීතුනාට තව විනාඩි ශෙකක කාලය් පනණයි 

තිශබ් ශ් . 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සින්ත  ශප්රේනොස නවතිතුනා. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නන පිළිතුරු ශේ න නවඟිට්ට හවන ශවලාවකන ඔබතුනා නට 

අවසර ලබා දු් නා. ශබොශහොන ස්තුතියි. නන ඔබතුනාට කිය් න 

කවනතියි, අපි ගන් විවෘත කරනශකොට අනිවාර්යශය් න  

විදුලිය්ත, ාල පහුභකන්ත ලබා ශෙන බව. ඔබතුනා සහහ්  කළ 

ශෙනියාය ගම්නානය -ශසල්වක් ෙ  ගම්නානය-  විවෘත කර් නට 

ලවහවස්තියි. විදුලියයි, ාලයයි ශෙකන ලබා දී තිශබ් ශ් . 

ශෙවිුවවර ගම්නානයට ාලය ලබා දීන ප්රනාෙ වුණු නිසා තනයි එය 

විවෘත ශවලා නව්තශ්ත. අපි ඉ්නනි් න ාලය ලබා දී ඒ ගම්නානය 

විවෘත කර් නට යනවා. ශබොශහොන ස්තුතියි, කථා කර් නට 

අවස්ථාව ලබා දීන ගවන.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනා. ඔබතුනාට තව විනාඩි 

ශෙකයි කාලය තිශබ් ශ් . 
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ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ෙව්  ශම් ශෙවිුවවර 

නිර්නාණය ශවන ගම්නානය ශවුවශව්  පුභගිය කාලශා 

නාඔටු් න ප්රශද් ශා ඉඩම් කවබලි 80්, 2013දී එො 

සම්බ් ධීකරණ කමිටුශේ තී් දුව් හවටියට තනයි ඩලස් 

අලහ්ශපරුන හිටුන ඇනතිතුනා්ත, නා්ත ලබා දු් ශ් . අපි ශකොයි 

ශවලාවකව්ත ශද් පාලන හිතව්තකම් නත ඒ ඉඩම් කවබලි ලබා 

ශේ න ට කටයුතු කශළේ නවහව. නුව්ත ශම් ඉඩම් කවබලි ලබා 

දීශම්දී පුභගිය කාලශාදී ශද් පාලන නිර්ශද්  නත ලබා ශේ නට 

යම් යම් ුනද්ගලශයෝ උ්තසාහ  කර තිශබනවා. ඔබතුනා ගවන 

ශනොශවයි නන කිය් ශ් . ප්රාශද්ශීය ශද් පාලන අධිකාරිය. ඒ නිසා 

ඒ පිළිබහව්ත විශ ේෂශය් න ශගවල් නවති -[බාධා කිරීන්] 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සින්ත  ශප්රේනොස නවතිතුනා. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නන ඔබතුනාට බාධා කරනවා ශනොශවයි. රාශා ඉඩම්වල 

ප්රතිලාීන්  ශතෝර් ශ්  නිවාස අධිකාරිය ශනොශවයි. ප්රාශද්ශීය 

ශල්කම්තුනා ශහෝ තුමිය විවෘත ඉඩම් කච්ශච්රිය් පව්තවා ඉඩම් 

ශකොනසාරිස්තුන් ලාශේ අුවනතිය ලබා ශගන තනයි ප්රතිලාීන්  

ශතෝර් ශ් .  

 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඒක හරි ගරු ඇනතිතුනා. ඒ ශතෝරා ගවීතන කර් ශ්  ප්රාශද්ශීය 

ශල්කම් කාර්යාලශය් . නුව්ත පුභගිය කාලය ුනරාවටන ශම් 

ප්රාශද්ශීය ශද් පාලන නායකය්  විශ ේෂශය්  නිවාස නිලධාරි්  

හරහා  නිර්ශද්  ලබා ග් න කියා ඒ ුනද්ගලය් ට ලිපි යවා 

තිශබනවා. ඒ ලිපි නාර්ගශය්  නිර්ශද්  ලබා ග් න ප්රා ශද්ශීය 

ශද් පාලන නායකය්  ුවණ ගවසී තනයි ඉඩම් කච්ශච්රිවලට 

සහභාගි ශවලා තිබුශණ්. එන නිසා තනයි නන ඔබතුනාශග්  ඉල්ලා 

සිටි් ශ්  පරී්ෂණය් පව්තවා  - 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනා කථාව අවසාන කර් න. ශවලාව අවසානයි. 

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ඇනතිතුනනි, ුභනාමි වයසනශය්  විනා  ශවච්ච වි ාල 

ප්රශද් ය් තිශබනවා. අෙ ෙවශසේ ශම් ුභනාමි ගම්නානවල ශලොකුණාන 

ගව ටලුව බවට ප්ත ශවලා තිශබ් ශ් , පාවිච්ි  ශනොකර වසා ෙනා 

තිශබන නිවාස වි ාල සංඛ්යාව් තිබීන.නන ඔබතුනාශග්  

ඉල්ලීන් කරනවා, ශම් පිළිබහව පරී්ෂණය් කර් න කියා. 

සනහර වි ට එක පවුලට ශගවල් ශෙක, තුන, හතර ලවබූ මිනිස්ුභ්ත 

ඉ් නවා. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සින්ත  ශප්රේනොස නවතිතුනා. 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අති වවෙග්ත ප්ර ්නය් ක ථා කශළේ, ුභනාමි නිවාස ගවන. 

පළුවවවනි කාරණාව, ුභනාමි නිවාස ඉදි කිරීශම්දී එො නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරියට කිසින අධී්ෂණ බලය් දු් ශ්  නවහව. එන 

නිසා බිහි වුණු නිවාස වි ාල ප්රනාණය් ප්රමිතිශය්  අඩුයි. 

ශෙවවනි කාරණාව, ුභනාමිය හරහා බිහිවුණු නිවාස ශබො දීශම්දී 

ශකොශහොනෙ නිවාස ශබො දු් ශ් ? කවුෙ ඒ තී් දු-තීරණ ග්තශ්ත? 

ුභනාමිශය්  විවිත අහිමිවුණු අයට නිවාස දු් නාෙ, නවද්ෙ? ඒ 

පිළිබහ පරී්ෂණය් පවවව්තවූශවෝත ශකළි් න ඇඟිල්ල දි් 

ශව් ශ්  ඔබලාටනයි කියන එක ශබොශහොන කාරුිජකව නට 

කිය් න සිද්ධ ශවනවා.  

 
ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු අනාතයතුනනි, නන ඔබතුනා්ත එ්ක එකඟ ශවනවා. 

සනහර ශවලාවට සනහර දුර්වලතා තිශබ් න ුනළුව් . නුව්ත, 

ශෙවිුවවර රසනශා ුභනාමි වයසනශය්  නිවාස අහිමි ශවච්ච 

සියලු ශෙනාටන නිවාස ලවබුණා. සනහර ුනද්ගලය් ට 

අව යතාවට්ත වවඩිය නිවාස නිර්නාණය වුණා. නුව්ත, අෙ ප්ර ්නය 

වී තිශබ් ශ්  ශම් නිවාස ලබා ග්ත පිරිස තන්  පළුවව හිටුන 

නිවාස භූමි කරා නවවත ගිහිල්ලා තිබීනයි. ුභනාමි ගම්නානවල 

තිශබන නිවාස ටික අෙ කුණාලියට ලබා ශෙන ත්ත්තවයට ප්ත ශවලා 

තිශබනවා. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාශේ කාලය 

අවසානයි. කථාව අවස්  කර් න. 

 

ගරු කංචන විසේසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු අනාතයතුනනි, විෂයභාර අනාතයවරයා හවටියට ශම් පිළිබහ 

වගකීන තිශබ් ශ්  ඔබතුන් ටයි. ශම් පිළිබහ ඇඟිල්ල දි් කරලා 

ශචෝෙනා කරලා පල් ශව් ශ්  නවහව. ඔබතුනා ඒ පිළිබහ 

අවධානය ශයොුව කර,ශම් ගම්නානවල තිශබන අඩුපාඩු ටික 

සෑදීනට්ත, ප්රචාරක වියෙම්වලි්  අඩුන තරමි්  සියයට  0් ශහෝ 

ශම් සහහා ශයොෙවලා, -ඔබතුනා ශපොඩ්ඩ් ගහ ග්තතාට කන් 

නවහව, ශපොඩ්ඩ් ශහෝ සියයට  0් ශහෝ අඩු කරලා- ශම් ඉතිරි 

අඩුපාඩු ටික්ත සකස ්කර් නය කියන ඉල්ලීන නා ශම් ශවලාශේ 

කරනවා. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි, ගරු කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනනි. මීය ළඟට, ගරු 

තුෂාර ඉඳුනිල් අනරශසේන න් ත්රීතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි 10ක 

පනණ කාලය් තිශබනවා.  

 

[අ.භා.12.21] 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශබොශහොන ස්තුතියි. අෙ 

ඉතාන්තන වවෙග්ත අනාතයාං  ශෙක් වන බුද්ධ  ාසන හා වයඹ 
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පාර්ලිශම්් තුව 

සංවර්ධන අනාතයාං ය හා නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික 

කටයුතු අනාතයාං ය් හී වවය ශීර්ෂය්  සාකච්ඡාවට භාානය වන 

අවස්ථාවයි. විශ ේෂශය් න නන වයඹ සංවර්ධන අනාතයාං ශා 

අධී්ෂණ න් ත්රීවරයා හවටියට ුවලි් න ඒ අනාතයාං ය ගවන කිව 

යුතුයි. වයඹි්  රව න් ත්රීවරශය් හවටියට ඒක නශේ යුතුකන්. 

පුභගිය වසශර් වයඹ සංවර්ධන අනාතයාං ය හුභරවුන 

අනාතයවරයා ශම් අනාතයාං යට අය්ත ුවෙල් වි ාල ව ශය්  

හි් ෙවලා තනයි ගිහිල්ලා තිශබ් ශ් . ඉස්සර කරුන සංවර්ධන 

වවඩසටහ්  රාශියක බිල් තවන්ත ශගව් න තිශබනවා. ඒ එ්කන 

ශනවර අය වවය ශල්ඛ්නය තුළ්ත වයඹට සවලකුණාවා නදියි කියන එක 

නන විශ ේෂශය්  ශම් අවස්ථාශේදී කිය් න ඕනෑ.  

ගරු උෙය ගම්න් පිල රෙරණීය න් ත්රීතුනනි, අේත 

තුව් නා් ශසේ ශගෝ්වාදිශය් හවටියට කථා කළා. 

තුව් නා් ශසේලා හවනොන කරතියා ශගන යන හණමිටිය 

තුව් නා් ශසේ අේත ලිහුවා. ශබෞද්ධාගන, ශම්ක ශශ්රේෂ්ඨයි; ශම්ක 

අයිති සිංහලය් ට පනණයි; ශම්ක අයිති ෙකුණාණට පනණයි; උතුරට 

අයිති නවහව ; ශම් රශට් විව්තවිය යු්තශ්ත ෙකුණාශණ් මිනිුභ්  පනණයි 

කියමි්  තුව් නා් ශසේලාශේ හණමිටි නල්ල අේත ලිහලා 

තුව් නා් ශසේලාශේ ශගෝ් නතවාෙය අේත එළියට ෙවම්නා. අපි 

ශම් පිළිබහ විශ ේෂශය්  තුව් නා් ශසේට- 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුනාශේ point of Order එක ශනොක්ෙ? 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 

න් ත්රීතුනනි, නා කියූ සෑන වචනයකටන වගකීන නන භාර ග් නවා. 

ඔබතුනාශේ අෙහස් නශේ ශගොඩට ොලා කිය් න එපා. නශේ කථාව 

හව් සාඩ් වාර්තාශේ තිශබනවා. නශේ කථාවයි, ඔබතුනාශේ 

කථාවයි සංස් ෙනය කශළෝත නා ශනොකියූ ශද්වල් ඔබතුනා 

කිේවාන - 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඒක point of Order එක් ශනොශවයි. ගරු 

ඉඳුනිල් අනරශසේන න් ත්රීතුනා කථා කර් න. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තුව් නා් ශසේ, තුව් නා් ශසේශේ ශගෝ් නතවාෙය, ඒ පච 

හෑල්ල අේත ලිහුවා. විශ ේෂශය්  කිය් න ඕනෑ, බුද්ධ  ාසන 

අනාතයාං ය අනාතයාං ය් හවටියටව්ත- 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ුනළුව්  නම් එක පචය් කිය් න. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තුව් නා් ශසේශේ පච හෑල්ල තුව් නා් ශසේ- 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උෙය ගම්න් පිල නවතිතුනා. එතුනාශේ කථාවට බාධා 

කර් න එපා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන ශනතවනදී විශ ේෂශය් න 

අශ් ගාමිණී ායවික්රන ශපශර්රා ඇනතිතුනාට ස්තුතිව් ත වනවා. 

ශනොකෙ, බුද්ධ  ාසනශා ි රසි්කතිය ශවුවශව්  බ්ත තිශයන 

තවනටන ශකොුභ්ත ශබෙනවා වාශේ ගම්න් පිල නහ්තතයාශේ 

සංකල්පය පව්තතකට ොලා, බ්ත නවති කිසින පහුභකන් නවති 

විහාරස්ථාන ශවුවශව්  අපි යම් ශෙය් ලබා දිය යුතුයි. සින්ත 

ශප්රේනොස නවතිතුනාශේ සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ය හරහා ඒ 

සහහා අවධානය ශයොුව කරලා තිශබනවා. බුද්ධ  ාසන 

අනාතයාං ය යටශ්ත ඒ සහහා අවධානය ශයොුව කරලා තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අශ් රශට් නහණ කර ග් න 

තිශබන වුවනනාව, නහණ කර ග්තතාට පුභව නවති සංස්කෘතිය් 

අපි ෙකිනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා තරුණ සානශණ්රය්  

වහ් ශසේලා, කුණාඩා වයශසේ ඉ් න සානශණ්රය්  වහ් ශසේලා දිරි 

ග් ව් න, උ් වහ් ශසේලා  ාසනය තුළ රැක බලා ග් නට, 

උ් වහ් ශසේලා  ාසනය තුළ ස්ථාපිත කර් නට වවඩසටහන් 

තිබිය යුතුයි කියලා නන  ශම් අවස්ථාශේදී විශ ේෂශය් න කිය් න 

කවනතියි.  

ඒ එ්කන, අශ් කංචන විශේශසේකර නවතිතුනා ශබොශහොන 

සද්ශෙට ශඝෝෂාව් කරනවා නා ෙව්කා. එතුනාට තිශබ් ශ්  

ශලොකුණා හිශ්ත අනාරුව්, ශලොකුණා ඊර්ෂයාව්. විනල් වීරවං  

න් ත්රීතුනා තනයි එතුන් ලාශේ රණ්ඩුව කාලශා ශම් රශට් 

නිවාස අනාතයාං ය භාරව හිටිශා. රර්. ශප්රේනොස  

ානාධිපතිතුනා ශග්  පස්ශසේ ගම් උො සංකල්පය් කියන ශෙය් 

ගනට ෙවුවණාෙ, රටට ෙවුවණාෙ, ශම් රශට් එක ගම්නානය්, උො 

ගම්නානය් හවදුණාෙ කියලා අපි අහනවා. එශහන සංකල්පය් 

තිබුණාෙ කියන එක අපි අහනවා.  

විනල් වීරවං  නහ්තතයා ශගවල් හෙලා දු් නා, නිවාස හෙලා 

දු් නා, වාහන ලබා දු් නා. හවබවයි, ශම් රශට් අහිංසක ානතාවට 

ශනොශවයි ඒවා දු් ශ් . තන් ශේ ඥාතී් ට, ුභනනාවතී අ්කාට, 

ුභනනාවතී අ්කාශේ ෙරුව් ට -ඒ සියලුශෙනාට- තනයි විනල් 

වීරවං  නහ්තතයා ශගවල් හෙලා දු් ශ් . තන් ශේ නෑ 

හිතවතු් ට, ප්ෂශා හිතවතු් ට තනයි විනල් වීරවං  නහ්තතයා 

ශගවල් හෙලා දු් ශ් . ශකොළඹ නගරශා තොස් න ප්රශද් යක 

කඩ කානරය් එතුනා් ශේ ඥාතිශයකුණාට පවරා දු් නා, ඒ 

ස්ථානශා වහ කළ ශනොහවකි කුණාහුඹුව්  රාශිය් ඉ් නවාය කියන 

පෙනන යට ශ්ත. ඒක කුණාණු ශකොල්ලයට, තුට්ටු ශෙකට පවරා 

දු් නා. රුපියල් ල්ෂ පනහ් අඩු කරලා තනයි ඒ කඩ කානරය 

ලබා දු් ශ් , කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනනි. 

තුව් නා් ශසේලා අශ් රණ්ඩුව පවහවර ග්තත ෙවස ්

පනස්ශෙකක කාලශා ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා 

නහ්තවරු ුනදුන ස් ශතෝෂශය්  හිටියා; ුනදුන විශේක ුභවය් 

වි් ො. ඒ ගවන නා එ්ක කිේවා. "අපි ඒ ෙවස් පනස්ශෙශ් 

කාලශා ුනදුන ස් ශතෝෂයකි් , ුනදුන සවහවල්ලුවකි් , ුනදුන 

විශනෝෙයකි්  හිටිශා" කියලා.  "නශේ අම්ශම්! සින්ත ශප්රේනොස 

729 730 

[ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අනරශසේන නහතා] 
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ඇනතිතුනා එ්ක වවඩ කරලා, වවඩ කරලා, ශසනුභරාො, ඉරිො, 

අේව, වවස්ස, ශපෝය, රෑ, ෙවල් බල් ශ්  නවතිව වවඩ කරලා අපි 

ශහම්බ්ත ශවලා හිටිශා. ශෙයිය් ශේ පිහිටයි! නහි් ෙ රාාප්ෂ 

නහ්තතයාශේ අගනවතිකනට පිං සිද්ධ ශව් න, විනල් වීරවං  

නහ්තතයාශේ ඇනතිකනට පිං සිද්ධ ශව් න ශම් ෙවස් පනස්ශෙශ් 

නම් අපි ය් තම් සවනුභම් ුභුභන් ශහළුවා. නාලා, කාලා 

ශබොශහොන සවනසිල්ලකි්    හිටියා" කියලා නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා නහ්තවරු අපට කිේවා. ශම්ශක් න ශපශනනවා 

තුව් නා් ශසේලාශේ සංවර්ධනය. ගනට ශේ ශ්  ශලොකුණා ශටෝ්; 

ශලොරි ශටෝ්. කථාව ශෙෝලාශව් , ගනන පයි් . තුව් නා් ශසේලා 

තුව් නා් ශසේලාශේ බල වයාපෘතිය තර කළා මිස, 

තුව් නා් ශසේලාශේ පම්ශපෝරිය හොග්තතා මිස, ඒ කාලශා ශම් 

රශට් ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය් තිබුණාෙ, නවද්ෙ කියන 

එක අශ් රශට් මිනිුභ් ට ෙවුවණාෙ කියන එක නන විශ ේෂශය්  

ශම් අවස්ථාශේදී අහනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ෙව්  වියෙම් වවඩියි ලු! ඇ්තත 

තනයි. පිඟ්  ශහෝෙන ශකොට තනයි බි ශහ් ශ් . පිඟ්  ටික 

showcase එශ්, ශපට්ටිශා, හට්ටිශා, ුවට්ටිශා, කබඩ් එශ් ොලා 

තිබුණාට බි ශහ් ශ්  නවහව. ඒ වාශේ තනයි, වවඩ කරන ශකොට 

තනයි වරදි් ශ් ; වවඩ කරන ශකොට තනයි වියෙන් ය් ශ් ; වවඩ 

කරන ශකොට තනයි  ශපශන් න පට්  ග් ශ් . ශම්වා ාාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට, නිවාස සංවර්ධන අනාතයාං යට 

ශව්  කළ ුවෙල්. තුව් නා් ශසේලාශේ ඔය කම්නවළි වීරවං  හිටිය 

කාලශා ශව්  කළාට වවඩිය, ශම් රාශය්  සියයට හයගුණයකි්  

ශම් අවස්ථාශේදී ුවෙල් වවඩි කරලා තිශබනවා.   

නහි් ෙ රාාප්ෂ නහ්තතයා  බින දිශේ ය් න හම්බ් ශතොට 

දිස්ත්රි්කශා අධිශේගී නාර්ගය් හවදුවා; ගුවනි්  ය් න න්තතල 

එයාශපෝට් එක් හවදුවා; ුවහුශේ  ය් න වරාය් හවදුවා; මිනිස්ුභ 

නවති සම්න් ්ණ ාලා හවදුවා; රථ වාහන ය් ශ්  නවති නහා 

නාර්ග හවදුවා. හවබවයි, වවසිකිළිය්ව්ත නවති, නිවාසය් නවති, 

ශසවිළි තහඩුව් නවති පවල්ප්ත වි ාල ප්රනාණය් හම්බ් ශතොට 

දිස්ත්රි්කශා ඉතිරි ශවනවා. ශනොකෙ, නහි් ෙ රාාප්ෂ 

නහ්තතයලා කවනවති නවහව, කංචන විශේශසේකර නහ්තතයලා 

කවනවති නවහව ඒ ප්රශද් වල ඉ් න දු්පතු්  නවඟිටිනවාට. 

දු්පතු්  නවඟිට්ශටෝත, රුපියල් ශෙසිය පනශහේ, රුපියල් 

තු් සියශා, හයසියශා, හ්තසියපනශහේ සනෘද්ධිය ශෙනවා, "ෙව්  

වශරල්ලා, අ්ත ුනඩි ගහ් න වශරල්ලා" කියලා එකතු කර ග් න 

බවහව. දු්පතු්  හිස එශසේශවෝත, දු්පතු් ශේ ප්ර ්න ටික 

විසඳුශවෝත නහි් ෙ රාාප්ෂ නහ්තතයලාශේ කණ්ඩායශම් 

ශද් පාලන බල වයා්තිය ඉදිරියට අරශගන ය් න බවහව.  

අශ් රාය හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා විතර් ශම් ශවන 

ශකොට උො ගම්නාන 2 0් හෙලා තිශබනවා.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට විනාඩි ශෙකක කාලය් 

තිශබනවා. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ගම්න් පිල න් ත්රීතුනා නට 

බාධා කළා. ඔබතුනා නට තව විනාඩිය්, ශෙක් ශේ න ඕනෑ. 

ඔය කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනාශේ තා්තතාශේ -නහි් ෙ 

විශේශසේකර නහ්තතයාශේ- කාලශා එක ෙවශසේ රස්සා  ,000් 

දු් නා කියලා අපි අහලා තිශබනවා. ඒ රස්සා  ,000 දු් ශ්  

ශනොනවාටෙ? නන තුව් නා් ශසේලාශග්  අහනවා, ඒ රස්සා 

 ,000් දු් ශ්  ශනොනවාටෙ කියලා.  

ඒ වාශේන, ුභනාමි ශගවල් ගවන්ත ශබොශහොන උාාරුවට කථා 

කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, රට් ශලෝකය ඉදිරිශා 

විළිලේාාවට ප්ත කරුන සිද්ධිය් වුණා. එො රවා, ඒ ුභනාමිය. 

ගහශගන ගියා අශ් ශගවල්, ගම්නාන; නහා විනා ය් වුණා.        

ඒ සහහා ශලෝකශය්  අපට ුවෙල් වි ාල ප්රනාණය් ලවබුණා.  

ටික කාලය් යනශකොට නහි් ෙ රාාප්ෂ 
 

[මූලාෙනස  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 -නහ්තනයාශේ ශේ ඇතුශළ්  සල්ලි නල්ල් අහු ශවනවා. නන 

හිතන හවටියට කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනාට ඒක නතක ඇති. 

ඒ සල්ලි නල්ල කාශේෙ? අහිංසක මිනිුභ් ශේ ශගවල් හේ න 

ශලෝකශය්  ලබා දු් න සල්ලි. ඒක යටි නඩි ගහශගන, අහු 

ශවනවා. ඒක යටි නඩි ගහශගන අහු ශවලා, අෙ කිසින සොචාරය් 

නවතිව  කථා කරනවා. ශම්වා හරියට ශඩ්සි රච්ි ශේ නවිජ් 

නල්ල වාශේ. ශඩ්සි රච්ි ්ත නවහව, දු් න නවිජ් නල්ලකුණා්ත 

නවහව, පහළ ශවච්ච ශෙයකුණා්ත නවහව. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, කථාව අවස්  කර් න.  

 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
නට තව විනාඩිය්  ශේ න. නට ගම්න් පිල න් ත්රීතුනා බාධා 

කළා.  

ගිය වියෙම්වලි්  ටික් නන කිය් නම්. තිස්පස්වවනි 
සංව්තසරය සහහා සංග්රහ වියෙම් ව ශය්  රුපියල් ල්ෂ පහක 
ුවෙලක අ්තතිකාරන් ලබාශගන එන ුවෙල් කුණාලි වාහන සහහා 
ශගවීම්  කිරීනට ශයොො ගවීතන. එතවනි්  පට්  ග්තතාන පා් , 
බනිස්, කිරි ශ්තවලි්  පවා කරලා තිශබ් ශ්  ගසා කෑන්. නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය ුවවාශව්  කරලා තිශබන ගසා කෑම් 
අන් තයි, අප්රනාණයි. ඒ නිසා වීදුරු ශගවල්වල ඉහශගන ගල් 
ගහ් න එපා කියමි් , ගාමිිජ ායවික්රන නවතිතුනා්ත, සින්ත 
ශප්රේනොස නවතිතුනා්ත ශම් කරශගන යන සද්කාර්යය ශවුවශව්  
එතුන් ලාට ුභබ පතමි්  නශේ වචන ස්වල්පය අවස්  කරනවා.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දිවා රහාරය සහහා පස්වරු1.00 ේවා සභාශේ කටයුතු 

අ්තහිටුවනවා. 
 

රැෙනවීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.භා. 
1.00  නිසයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා (ගරු සෙල්වම් 
අවඩක්කලනාදන් මහතා)සේ ෙභාපතිත්වසයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.00   மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු නිසයෝජය ෙභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු ලස් ත අලගියව් න නහතා, ඔබතුනාට විනාඩි 20ක 

කාලය් තිශබනවා.  

 
[අ.භා.1.00] 
 

ගරු ලෙන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු නිශයෝාය සභාපතිතුනනි,  අෙ අශ් රශට් ඉතාන වවෙග්ත 

අනාතයාං  ශෙකක වවය ශීර්ෂය්  පිළිබහව කාරක සභා  

අවස්ථාශේ  පවවව්තශවන විවාෙශා දී  අෙහස ් කිහිපය් ප්රකා  

කිරීනට අවස්ථාව ලවබීන ගවන  සතුටු ශවනවා.  ුවලි් න නිවාස හා 

ඉදිකිරීම් අනාතයාං ය යටශ්ත පවතින රයතන ශෙක් ගවන 

පනණ් කරුණු සහහ්  කළ යුතුව තිශබනවා. නන්ත ශනන 

අනාතයාං ශා නිශයෝාය අනාතයවරයා ව ශය්  කටයුතු කළ 

කාලශා දී  ඉදිකිරීම් ්ශෂේ්යට අොළ සියලුන ශද් එකන 

ස්ථානයකදී මිලදී ගවීතන සහහා පෑලියශගොඩ C-City Complex 

නමි්  වයාපෘතිය් ඉංිනශ් රු සංස්ථාව යටශ්ත රරම්භ කළා. 

ෙව්  ඒක අතරනඟ ඇන හිටලා තිශබනවා. ශපෞද්ගලිකව නන ඒක 

ෙකි් ශ්   ශහොහ වයාපෘතිය් හවටියටයි.  

අශ් රශට් නගර සංවර්ධනය පව්තශත්  ග්තතාන, තව නාස 

කිහිපයකි්  ශකොළඹ නවනිං ශවශළහ ශපොළ පෑලියශගොඩට ශගන 

එනවා. මීය ට කලි්  නාළු ශවශළහ ශපොළ ශගනවවි්ත  තිශබන 

ස්ථානයට. ඒ වාශේන ගල්වල රශ්රිතව  ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට 

අොළ වයාපෘතිය් රරම්භ කර තිශබනවා.  යම් ශකශනකුණාට 

නිවස් ඉදිකිරීශම් දී අව ය කරන සියලු භාණ්ඩ හා ශසේවා එකන 

වහල් යටි්  ලබා ගවීතශම් අරුවිජ්  තනයි ශම් වයාපෘතිය 

රරම්භ කශළේ.  ශම් වන විට එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු  ඇන හිටලා 

තිශබනවා. එන නිසා ශම් වයාපෘතිය නවවත රරම්භ කරලා 

කඩිනමි්  විවෘත කිරීනට කටයුතු කර් න කියා අපි ගරු 

ඇනතිතුනා   ශග්  ඉල්ලා සිටිනවා.  

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අනාතයාං ය යටශ්ත පවතින ඉංිනශ් රු 

සංස්ථාව,  SD&CC රයතනය, රාශා කර්නා් ත  ාලාව වවනි 

රයතන තනයි විවෘත රර්ිකකය ඒනට ශපර ශම්  රශට් සනස්ත 

ඉදිකිරීම් කටයුතු කශළේ.  නුව්ත විවෘත රර්ිකකය්ත සනඟන ඇති වූ 

තරගකාරි ශවශළහ ශපොළ තුළ ඒ රයතන විවිධ අභි  ශයෝගවලට 

ුවහුණ දු් නා. නුව්ත ඒ රයතනවල ේෂතාව, හවකියාව ශනොනන 

රකාරයකි් ව්ත අඩුශවලා නවහව. විශ ේෂශය් න රාශා ඉදිකිරීම් 

කටයුතුවලදී ශම් රයතන තුශන්  ෙවනට ලබාශෙන ොයක්තවයට 

වඩා වවඩි ොයක්තවය් ලබා ගවීතනට අනිවාර්යශය් න කටයුතු 

කළ යුතුව තිශබනවා.  

ශම් අනාතයාං ය යටශ්ත තිශබන තව්ත රයතනය් තනයි 

ශගොඩනවඟිලි ශෙපාර්තශම්් තුව. විශ ේෂශය් න ශගොඩනවඟිලි 

ශෙපාර්තශම්් තුව ඉදිකිරීම් රයතනය් බවට ප්තශවලා 

තිශබනවා. අෙ ශගොඩනවඟිලි ශෙපාර්තශම්් තුව ශබොශහෝ විට 

රාශා කාර්යාලවල, රාශා රයතනවල ඉදිකිරීම් කටයුතු 

ශකෝ ්ා්ත ක්රනය යටශ්ත ලබා ග් නවා. ශගොඩනවඟිලි 

ශෙපාර්තශම්් තුව ඒ, ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට තනයි අවධානය 

ශයොුව කරලා තිශබ් ශ් . ශගොඩනවඟිලි ශෙපාර්තශම්් තුව අෙ රට 

ශවුවශව්  මීය ට වඩා වවඩි වග කීන් ඉටු කළ යුතුව තිශබනවා. අෙ 

අශ් රශට් ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී එ් එ් වවඩ සහහා මිල ගණ්  -

rates- හඳු් වා ශේ ශ්  ශගොඩනවඟිලි ශෙපාර්තශම්් තුවයි. 

ශගොඩනවඟිලි ශෙපාර්තශම්් තුව ඉදිකිරීම් අං ශා විවිධ ්ශෂේ්වල 

මිල ගණ්  සෑන වර්ෂයකන ලබා ශෙනවා. නිවවරැදි විධියට නම් ඒ 

මිල ගණ්  අුවව තනයි අශ් රශට් ශෙපාර්තශම්් තු, අනාතයාං , 

පළා්ත පාලන රයතන හා පළා්ත සභා කටයුතු කළ යුතු ව් ශ් . 

නා හිතන හවටියට එශහන කටයුතු කරනවාෙ, නවද්ෙ කියා ඒ 

පිළිබහව පුභ විපරන් අෙ ශකොශහ්තන සිද්ධ ශව් ශ්  නවහව. එන 

නිසා රාශා ුවෙල් වි ාල ව ශය්  රශට් ානතාවට, රටට නවති 

ශවනවා. ශම් ත්ත්තවය යටශ්ත ඇස්තශම්් තු රියාවලිය තනයි 

සෑන ඉදිකිරීනකන ුවල් ශව් ශ් . එන නිසා ශගොඩනවඟිලි 

ශෙපාර්තශම්් තුව ශම් පිළිබහව ෙවනට වඩා ෙවඩි අවධානය් 

ශයොුව කළ යුතුව තිශබනවා. ප්රධානන කාර්ය භාරය ව් ශ් , ඒ 

අය්ත ශකෝ ්ා්ත කිරීශම් රයතනය් බවට ප්තකිරීන ශනොශවයි. 

ඉදිකිරීම් ්ශෂේ්ශා නියානනය පිළිබහව විශ ේෂශය් න 

ඇස්තශම්් තු සකස් කිරීශම් රියාවලිශා දී ෙවනට වඩා වවඩි කාර්ය 

භාරය්, වග කීන් අනිවාර්යශය් න ශම් ශෙපාර්තශම්් තුව 

විසි්  ඉටු කළ යුතුව තිශබනවා.  

අෙ දින විවාෙයට ගවශනන බුද්ධ  ාසන අනාතයාං යට සහ 

සංස්කෘතික අනාතයාං යට අොළ ප්රධානන වවෙග්ත කරුණු ශෙක් 

තිශබනවා. ෙ ක ගණනාවකට ශපර කළ යුතු කාර්ය්  ශෙක් 

අතිගරු ානාධිපතිතුනාශේ නායක්තවශය් , එතුනාශේ නවදිහ්ත 

වීන තුළි්  ඉටු කරලා තිශබනවා. විශ ේෂශය් න පළුවවන 

කාරණය තනයි, 1818 කවරැල්ශල් දී ාාති ශද්රෝහි්  විධියට නම් 

කරුන අය සහහ්  ගවසට් ප්ය අෙ වන කල්න -ශම් වර්ෂය වන 

කල්න- වලංගු ත්ත්තවශා තනයි තිබුශණ්. අශ් රශට් 

ශල්ඛ්නාර්ෂක ශෙපාර්තශම්් තුශේ එන ගවසට් ප්ය තිශබනවා. 

ඔවු්  රට ශවුවශව්  කටයුතු කළ්ත, ඒ අය හවඳි් වූශා රාා 

ශද්රෝහි්  විධියටයි.  

ගරු නිශයෝාය සභාපතිතුනනි, පුභගිය යුග කිහිපය තුළදී අශ් 

රශට් ශබෞද්ධ ානතාවශග්  විශ ේෂශය් න ත්රිපිටකය පිළිබහව 

විවිධ අර්ථ කථනය්  විවිධාකාරශය්  අහ් නට ලවබුණා. ශම් 

පිළිබහව ප්ර ්නය් තිබුණා. රගන ෙහනට සම්බ් ධ ීතති රීතිවලි්  

ශම්වාට සීනා පනව් න ුනළුව් කන් නවහව. නුව්ත නා හිතන 

විධියට විශ ේෂශය් න ශම් බුදු ෙහන පිළිබහව විවිධ අර්ථ කථනය්  

ඉදිරිප්ත වීන නිසා අශ් රටට යම්කිසි රකාරයක ීතතිනය රාුවවක 

අව යතාව එ් න-එ් නන වවඩි ශවමි්  තිබුණා. එවවනි 

අවස්ථාවකදී තනයි, ත්රිපිටකය ාාතික උරුනය් බවට නම් 

කර් න කටයුතු කශළේ. 

ශම් කාරණා ශෙක දිහා බවලුවාන, ශම් ේවා ශම්වා ශනොකශළේ 

ඇයි කියා අපට හිශතනවා. ශම් කාර්යය්  ශෙක සහහා 

භාණ්ඩාගාරශය්  ුවෙල් අව ය වුශණ් නවහව. ශම්ක, අශ් රට 

නිෙහස ලබාග්තතාට පුභව ඉදිරිප්ත කළ 73වන අය වවයයි.  ශනන 

අය වවය ශල්ඛ්න හව්තතෑතුශන් න, අශ් රශට් ඉතිහාසය, 

සංස්කෘතිය, බුදු ෙහන ඇතුළු අශනකුණා්ත රගම්වල වවඩ කටයුතු  

ශවුවශව්   සෑන වර්ෂයකටන ප්රතිපාෙන ශව්  කළා.  එශසේ 

ප්රතිපාෙන ශව්  කරලා තනයි රාය විසි්  ඒ කටයුතු සිදු කශළේ. 

නුව්ත ප්රතිපාෙන අව ය ශනොවන, ශම් ේවා ශම් රට තුළ 

ශනොකළ, 1818 කවරැල්ලට සම්බ් ධ වුණු නායකය්  

ාාතිශද්රෝහී්  ශලස නම් කිරීශම් ගවසට් ප්ය අවලංගු කිරීන සහ 

ත්රිපිටකය ාාතික උරුනය් කිරීන කියන කාර්යය්  ශෙක 

ප්රතිපාෙන ලබා දීලා කළ ඒ සියලුන කටයුතුවලට වඩා උසස් බවයි 

නා ශපෞද්ගලිකව ෙකි් ශ් . අතිගරු වනත්රීපාල සිරිශසේන 

ානාධිපතිතුනාශේ නායක්තවශය්  ශනව්  කටයුතු කිරීන 

පිළිබහව එතුනාට අශ් ශගෞරවය ුනෙ කර් න ඕනෑ. 1818දී 

ාාතිශද්රෝහී්  නම් කළ අවස්ථාශේදීන ාන ක්රීඩාව් වන 

අංගම්ශපොර ක්රීඩාව්ත තහනම් කරුව ලවබූවා. ශනහි තව්ත ඉදිරි 

පියවර් විධියට අපිට  ඒ ශද්වලු්ත හරිගස්ස් න ුනළුව් . අෙ වන 

විට ඒවා්ත නිවවරදි ශවමි්  පවතිනවා. ඒ වාශේන ත්රිපිටකය ාාතික 

උරුනය් ශලස සීනා කර් ශ්  නවතිව, ශලෝක නට්ටමි්  ශම් 

සහහා යම්කිසි ත්ත්තවය් ඇති කිරීනට්ත ඉදිරි පියවර තවබීන ගවන 

ශ්රී ලාංකිකය්  හවටියට අපි සතුටු විය යුතුයි.   
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ශලෝකශා රටවල් සනඟ සසහා බවලුවාන, අශ් රශට් 

ශවනස්කම් ශබොශහොනය් තිශබනවා. ඉ්  ප්රධානතන ශවනස 

තනයි, අශ් රටට ලිඛිත ඉතිහාසය් තිබීන. ශලෝකශා දියුණු යවයි 

සවලශකන අශන් රටවලට -රට දියුණු වුණ්ත- ලිඛිත ඉතිහාසය් 

නවහව. නුව්ත අශ් රට ඒ ඉතිහාසය අති්  ශපොශහොස්ත.  

ාාතික ශල්ඛ්නාර්ෂක ශෙපාර්තශම්් තුව, ාාතික 

ශකෞතුකාගාර ශෙපාර්තශම්් තුව සහ ුනරාවිෙයා ශෙපාර්තශම්් තුව 

පිළිබහව්ත නන යන් කිය් න ඕනෑ. ෙ ක 7් තිස්ශසේන ශම් 

ශෙපාර්තශම්් තු තුන සහහා්ත විවිධ විධියට ුවෙල් ශව්  කර් න 

ඇති; එන රයතන විවිධාකාරශය්  කටයුතු කර් න ඇති. නුව්ත, 

ඒ රයතන තුශන්  සිදු වුණු කාර්ය භාරය පිළිබහව අපට 

සෑහීනකට ප්ත ශව් න ුනළුව් කන් නවහව. ශනහි වගකීන 

ශෙපාර් ්වයන භාර ගත යුතුයි. ඒ රයතන තුශ්  ප්රධාන 

නිලධාරිුව්ත යම් වගකීන් භාර ගත යුතුයි. පුභගිය ෙ ක හත 

තිස්ශසේන ශම් රයතනවලට අොළ අනාතයාං  භාරව සිටි විෂයය 

භාර අනාතයවරුුව්ත ඒ වගකීන භාර ගත යුතුයි.  

 ශම් රයතන තුශ් න ශසේවක සංඛ්යාවල ුනර්පාඩු තිශබනවා. 

නන හිතන විධියට ුනරාවිෙයා ශෙපාර්තශම්් තුවට සිටිය යුතු ශසේවක 

සංඛ්යාශව්  සියයට  3් තවන්ත බහවාශගන නවහව. ාාතික 

ශල්ඛ්නාර්ෂක ශෙපාර්තශම්් තුශේ සහ ාාතික ශකෞතුකාගාර 

ශෙපාර්තශම්් තුශේ්ත සියයට 3 ් පනණ තවන්ත බහවාශගන 

නවහව. ඒ සහහා බහවා ගවීතශම් පටිපාටි තිබුශණ් නවහව. ශනවවනි 

රයතන ශකශරහි රාය්ත, භාණ්ඩාගාරය්ත අඩු අවධානය් ශයොුව 

කිරීන නිසා, ශම් රයතන නානව සම්පත පිළිබහ අර්බුෙකාරී 

ත්ත්තවයකට ුවහුණ පෑවා. විශ ේෂශය් න ාාතික ශල්ඛ්නාර්ෂක 

ශෙපාර්තශම්් තුව සහ අශන් ශෙපාර්තශම්් තු ශෙක තුළ -

කාර්යාල කාර්ය සහායකය් , ලිපිකරුව්  වවනි අය ශනොශවයි.- 

විශ ේෂ ෙවුවන් තිශබන නිලධාරි් ශේ ුනර්පාඩු ප්රනාණය සියයට 

3 ් පනණ  ශවනවා.  

ශම්ක ෙවවව් ත ප්ර ්නය්. අපි 2016දී එන රයතන තුනන 

රාශා ගිණුම් පිළිබහ කාරක සභාව ඉදිරියට කව ශහේවා. ශම්ක 

එහිදී අනාවරණය වුණු කරුණ්. නුව්ත කිය් න කනගාටුයි, ශම් 

වන විට්ත එන රයතන තුශ් න එන ප්ර ්නය සහහා ස්ිකරසාර 

විසඳුම් ලවබී නවහව. 201 දී, ාාතික ශකෞතුකාගාර 

ශෙපාර්තශම්් තුවට අොළ පනත වර්තනානයට ගවළශපන පරිදි 

ශවනස් කර් න කටයුතු කර තිබුණා. නුව්ත, අෙ වන ශත් එන 

රියාවලිය අවස්  කර නවහව. අපි 2016දී්ත ඒ පිළිබහ ප්රගතිය 

බවලුවා. එන නිසා අනිවාර්යශය් න එන රයතන තුන පිළිබහ ෙවඩි 

අවධානය් ශයොුව කළ යුතුයි. ඒ වාශේන එන රයතනවලට අව ය 

කරන කාර්ය නණ්ඩලය ලබා දිය යුතුයි. එන රයතන තුළ, 

වර්තනානයට ගවළශපන ීතති රීති සකස් කිරීන පිළිබහව ීතතිපති 

ශෙපාර්තශම්් තුශේ්ත, ීතති ශකටුම්ප්ත ශෙපාර්තශම්් තුශේ්ත 

අවධානය ශයොුව විය යුතුයි. ඒ සහහා ප්රුවඛ්තාව ලබා දිය යුතුයි.   

ගවසට් ප්ශා පළ කර තිශබන රකාරයට, අශ් රශට් 

ුනරාවිෙයා ශෙපාර්තශම්් තුව සතුව තිශබ් ශ්  ුනරාවිෙයා ස්නාරක 

2, 36් විතරයි. 181 ට ශපර සිට පවතින එවවනි ස්නාරක අශ් 

රශට් තිශබනවා නම්, ඒ පිළිබහව ගවසට් ප්ශා පළ කිරීනට 

අව යතාව් නවහව, ඒවා ුනරාවිෙයා ස්නාරක බවට ප්ත ශවනවාය 

කියා්ත ීතතිය් තිශබනවා. 

ශනන රයතනය ශම් අවුරුද්ෙට රුපියල් මිලියන 600් 

ඉල්ලුවා. නුව්ත, ලබා දී තිශබ් ශ්  රුපියල් මිලියන එකසීය 

ගණනයි.  එන රයතන සහහා ලබාශෙන ප්රතිපාෙන පිළිබහව්ත රාය 

විධියට  මීය ට වඩා අවධානය් අනිවාර්යශය් න ශයොුව කළ යුතුයි. 

හවබවයි, ීතති රීති පිළිබහව්ත, ප්රතිපාෙන පිළිබහව්ත කථා කරලා 

අපට ඒ වග කීශන්  ශබ්ශර් න බවහව. අෙ වන ශත් ශසොයාශගන 

ඇති ුනරාවිෙයා ස්නාරක පිළිබහව අශ්  ගවසට් ප්වල පළ කර 

තිශබනවා. 181 ට ශපර සිට පවතින ඒවා ුනරාවිෙයා ස්නාරක 

විධියට නම් ශවනවාය කියා ීතතිනය ත්ත්තවය් තිශබනවා. 

නුව්ත, ඒවා සිතියම්ගත කිරීශම් වවඩ පිළිශවළ අෙ වන ශත් 

අවස්  කර නවහව. ශම්ක තනයි යථාර්ථය. නිලධාරි් ට එන වග 

කීශන්  මිශේ න ුනළුව් කන් නවහව. එය නිලධාරි්  සතු වග 

කීන්. එන රයතනවල රයතන ප්රධාීත්  ඇතුළු ෙ ක ගණනාව් 

තිස්ශසේ සිටි නිලධාරි්  එන වගකීන අනිවාර්යශය් න භාරගත 

යුතුයි. එන නිසා අපි ඒවා රැකගත යුතුයි; රර්ෂා කරගත යුතුයි. 

නවීන තා්ෂණය -GPS තා්ෂණය- අුවව එන කටයුතු ඉතාන 

කඩිනමි්  කිරීශම් හවකියාව තිශබනවා. අපි ඒවා කළ යුතුයි. විවිධ 

සංවර්ධන වවඩවලදී්ත අපට ුනරාවිෙයා ශෙපාර්තශම්් තුශව්  

විනසීම් කර් න සිද්ධ ශවනවා, ශම් ශද්වල් ුනරාවස්තු ගණයට 

වවශටන ඒවාෙ, නවද්ෙ කියා. එය සංවර්ධන වවඩවලට්ත බාධාව් 

ශවනවා.  

ුනරාවස්තුව් කිය් ශ්  ශනොක්ෙ කියන එකට අශ් රශට් 

අර්ථ කථනය් තිශබනවා; ීතතිනය ත්ත්තවය් තිශබනවා. එවවනි 

ත්ත්තවය් තිශබන පුභ බින් තුළ ුනරාවස්තු තිශබන ස්ථාන 

ශසොයලා සිතියම්ගත කිරීන කර් න බවරි ශෙය් ශනොශවයි. ඒක 

කර් න ුනළුව්  ශෙය්, නුව්ත එය ශනොකළ ශෙය් විධියට තනයි 

නන ශපෞද්ගලිකව ෙකි් ශ් . විශ ේෂශය් න ඒ සහහා ප්රතිපාෙන 

අව ය නම්, අය වවශයුව්ත ුවෙල් ලබා දීලා, නවීන තා්ෂණය්ත 

භාවිතා කරලා, ඉතාන ශකටි කාලය් තුළ අපි එන ස්ථාන  ශසොයා 

ග් න ඕනෑ. විවිධ කවීතම්වලි්  යම් යම් ශද්වල් ශසොයා ග් න 

ුනළුව් . කවීතම් කළාට පස්ශසේ තනයි ඒවා හම්බශව් ශ් . එශසේ 

ශනොකර, අපට ෙකි් න ුනළුව්  ස්ථාන, ස්නාරක සවලකිය යුතු 

ප්රනාණය් තිශබනවා. ඒවා ශල්ඛ්නගත කිරීන ශහෝ ශසොයා ගවීතන 

අවස්  කර නවහව. එන නිසා, විශ ේෂශය් න ඒ පිළිබහව්ත විශ ේෂ 

අවධානය් ශයොුව කරලා කටයුතු කළ යුතුව තිශබනවා.     

 

ගරු නිසයෝජය ෙභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට තව විනාඩි ශෙකක පනණ 

කාලය් තිශබනවා. 

 

ගරු ලෙන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශහොහයි, ගරු නිශයෝාය සභාපතිතුනනි. 

 ශ්රී ලාංකිකශයෝ  0,000්, 7 ,000් පනණ වර්ෂයකට ෙඹදිව 

ව් ෙනාශේ යනවා. ඒ සහහා රාය නවදිහ්ත විය යුතුයි කියා අපි 

කිය් ශ්  නවහව. ඒ සහහා නවදිහ්ත ශව් න රායකට 

ුනළුව් කන් නවහව. ශපෞද්ගලික රයතන අෙ එන කටයුතු 

කරශගන යනවා. 

අපි ෙඹදිව ව් ෙනාශේ ගියාන එරටදී ලවශබන පහුභකම් 

යනාදිය පිළිබහව්ත අවධානය ශයොුව කළ යුතු ශවනවා. නුව්ත නන 

හිත් ශ්  ශම් පිළිබහව යම් අවධානය් රාය විධියට්ත ශයොුව 

කිරීශම් අව යතාවය් අනිවාර්යශය් න තිශබනවා. නන හිත් ශ්  

ශබෞද්ධයි්  විධියට ෙඹදිව ගිහිල්ලා වවහ ුනොශගන පවමිණීන 

සිහිනය් විධියට අෙ ශම් රශට් සවලකිය යුතු ානතාව් 

අශ්්ෂාශව්  සිටිනවා, බලාශපොශරෝතතුශව්  සිටිනවා. ශම් 

සහහා රධාර ුවෙල් ලබා ශේ න ඕනෑ කියන එක ශනොශවයි, අපි 

කිය් ශ් .  නුව්ත ශම් පිළිබහව යම්කිසි රකාරයක නවදිහ්තවීන් 

ලබාදීලා, තව්ත පහුභකම් ලබාදීලා,  රාය්  රාය්  අතර යම් 

සම්බ් ධීකරණ වවඩපිළිශවළ් රියා්තනක කිරීශම් අව යතාව 

අනිවාර්යශය්  තිශබනවා කියන එක සහහ්  කර් න ඕනෑ. ඒ 

වාශේන ශබෞද්ධ කටයුතු අනාතයාං ය හරහා අශ් රශට් රගමික 

735 736 



පාර්ලිශම්් තුව 

සිද්ධස්ථාන පිළිබහව සහ සව්ාමීය ්  වහ් ශසේලා පිළිබහව පරිගණක 

ේතත ශතොරතුරු වවඩසටහන් අවුරුදු පහ් හය් තිස්ශසේ 

රියා්තනක කරනවා. නුව්ත අෙට්ත ඒක අවසාන නවහව. ශම්වා 

තනිකරන පරිපාලන ප්ර ්න. පවවවති රාය් , පළා්ත සභා, ප්රාශද්ශීය 

සභා හරහා විහාරස්ථානවලට, රගමික සිද්ධස්ථානවලට විවිධ 

රධාර ුවෙල් ලබා ශෙනවා. නුව්ත ශතොරතුරු ශනොනවතිවීන නිසා 

එශසේ  තය්ව්ත ලබා ශනොදු්  රගමික සිද්ධස්ථාන වි ාල 

ප්රනාණය් තිශබනවා. ඒකට ශහේතුව නිසි සම්බ් ධීකරණය් 

ශනොනවතිවීන සහ නියානනය් ශනොනවතිවීනයි. එන නිසා ශම් 

කටයුතු පිළිබහව බුද්ධ  ාසන අනාතයාං ය්ත, විශ ේෂශය්  

ශබෞද්ධ කටයුතු ශකොනසාරිස් කාර්යාලය්ත වවඩි අවධානය් 

අනිවාර්යශය්  ශයොුව කළ යුතුයි කියන එකයි අශ් අෙහස 

ව් ශ් . අෙ ශම් අනාතයාං  ශෙක පිළිබහව තව්ත පවය ගණන් 

කථා කර කරුණු ඉදිරිප්ත කර් න ුනළුව් .  ශකටිශය්  ඉදිරිප්ත 

කරුන කරුණු පිළිබහව අවධානය ශයොුව කර් නවයි කියන ඉල්ලීන 

කරමි්  නා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා.1.21] 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිශයෝාය සභාපතිතුනනි, නිවාස ඉදි කිරීම් සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබහව කාරක සභා අවස්ථාශේෙ ා  

විශ ේෂශය් න ඒ විෂය පථයට අොළ වර්තනාන වවඩ පිළිශවළ 

පිළිබහව ශම් උ්තතරීතර සභාව්ත, ගරු න් ත්රීතුන් ලාව්ත ෙවුවව්ත 

කර් නට ශම් කාලය උපශයෝගී කර ග් නවා.  

ගරු නිශයෝාය සභාපතිතුනනි, සවබවවි් න ශම් වන විට  අෙ 

රශට් සෑන බල ප්රශද් ය්න රවරණය වන රකාරයට ෙවවව් ත 

නිවාස සංවර්ධන වි්ලවය් අපි රරම්භ කර තිශබනවා. අපි 

ගණ්  හෙලා බවලුශවෝත, 2015්ත, 2019්ත අතර කාලවකවාුවව 

තුළ ප්රතිලාීන්  3 6,540කට තන් ශේ නිවාස ප්ර ්නය විසඳීන 

උශෙසා රධාර උපකාර ලබාදීලා තිශබනවා, රුපියල් බිලියන 

29්; එශහන නව්තනම් මිලියන 29,000්. එශහන නව්තනම්  

භාණ්ඩාගාරශා අරුවෙල්වලි්  රුපියල් ශෙල්ෂ අනූෙහස් නිවාස 

සංවර්ධනය ශවුවශව්  කවප කර තිශබනවා. අපි  2010-201  

කාලවකවාුවව දිහා සාශ්්ෂව බවලුශවෝත, ඒ අවුරුදු  ට ශව්  

වුශණ් රුපියල් බිලියන  .6යි, මිලියන  ,600යි. ඒ කාලවකවාුවව 

තුළ  පවුල් එ්ල්ෂ ප් ෙහසකට පනණයි ප්රතිලාභ ලවබුශණ්.  

විශ ේෂශය් න සාශ්්ෂව බලනකල අපි රාය් හවටියට ශම් 

රශට් නිවාස සංවර්ධනය ශීඝ්රගාමීය  සංවර්ධනය් බවට පරිවර්තනය 

කර් න ෙවවව් ත ුවෙල් සම්භාරය් කවප කර තිශබනවා. ඒ 

වාශේන ශම් වවඩ පිළිශවළ යටශ්ත ප්රුවඛ්තන වවඩසටහන ව් ශ්  

"උො ගම්නාන" වවඩසටහනයි. ඉඩන් ශනොනවති, නිවස් 

ශනොනවති ශම් රශට් සිටින අුවපවුල් ල්ෂ ගණනකට ඉඩම් ලබා 

දීන්ත, නිවාස ලබා දීන්ත අපි ඉෂට් සිද්ධ කරනවා. අෙ ෙවස වන විට 

ශම් වසර හතරකුණා්ත ගණනකට අපි උො ගම්නාන 1,925ක වවඩ 

කටයුතු රරම්භ කර තිශබනවා. අශ් ඉල්කය සව්තවම්බර් අග 

වන විට උො ගම්නාන 2,500 ඉල්කය කරා යෑනයි. ඒ වාශේන දිගු 

කාලීනව අශ් ඉල්කය ව් ශ්  202  වර්ෂය වන විට  සවනට 

ශසවණ ලබා දීනයි. "සවනට ශසවණ" වවඩසටහශ්  ශෙශවනි 

පියවශර්දී ගම්නාන  ,000කුණා්ත, තු් වන පියවශර්දී ගම්නාන 

10,000කුණා්ත හතරවන පියවශර්දී ගම්නාන 2,500කුණා්ත රියා්තනක 

කර 202 දී ශම් රශට් නිවාස ප්ර න්ය විසඳීන උශෙසා උො ගම්නාන 

20,000් ඉදිකර රශට් ශපොදු ානතාවට පූාා කර් න අපි සවලුභම් 

කර තිශබනවා. ඒ වාශේන ශෙශවනි, තු් ශවනි, හතරශවනි පියවර 

රියා්තනක වනශකොට අපි උො ගම්නාන තුළ නහල් නිවාස 

නිර්නාණය කිරීශම් වවඩසටහන්ත රරම්භ කර එ් භූමි භාගය් 

තුළ අුවපවුල් කිහිපයකට තන් ශේන නිවාස හිමි කර ගවීතශම් 

අයිතිය ලබා ශේ න අව ය සියලු සවලුභම් අපි ශයොො තිශබනවා.  

අපි නිවාස වවඩසටහන දිහා බවලුවාන "විසිරි නිවාස ණය" ශම් 

වන විට පවුල් 137,000කට වවඩි සංඛ්යාවකට ලබා දී තිශබනවා. 

උතුරු පළාශ්ත පනණ් රෙර්  ගම්නාන  79ක වවඩ කටයුතු 

රියා්තනක වනවා. එනඟි්  ප්රතිලාභි්  12,800කට නිවාස අයිතිය 

හිමිවනවා.  

පුභ ගිය ො කිලිශනොච්ි ය, ුවලතිේ බල ප්රශද් වල සිදුවූ 

ගංවතුර හානිය නිසා විපතට ප්තවූ පවුල්  ,000කට අපි රුපියල් 

මිලියන 3,700් වවය කරමි්  ඒ නිවාස තන් න කටයුතු කළා. 

යුෙනය සනශා නායිම් ගම්නානය් හවටියට හවඳි් වූ වවුනියාව, 

ශබෝගස්වවව ප්රශද් ශා පවුල් 1,000කට රුපියල් ල්ෂ 8,710් 

කවප කර නිවාස 1,000් තවශනමි්  පවතිනවා. නඩකලුනව සහ 

ත්රිකුණාණානලය දිස්ත්රි්ක ශෙශ් ශම් වනවිට ප්රතිලාභි්   ,000කට 

රුපියල් මිලියන  ,400් -රුපියල් ල්ෂ   ,000්- වියෙම් කර 

නිවාස තවීතශම් උො ගම්නාන කටයුතු රියා්තනක කළා. 

යුද්ධශය්  අවතව්  වූ පවුල් 1,000කට්ත, වවලිඔය බලප්රශද් ශා 

නායිම් ගම්නාන හවටියට හවඳි් වූ ගම්නානවල තව්ත පවුල් 

1,000කට්ත උො ගම්නාන 18් ඉදිශවමි්  පවතිනවා. 

බාල ශපොශහොර සහ බාල රසායනික ද්රවය ශනරටට ශගන ඒන 

තුළි්  විපතට ප්ත වුණු වකුණාගඩු ශරෝගී්  සිටින පවුල්  ,500් 

ශවුවශව්  අපි රුපියල් ල්ෂ 9,958් කවප කරලා, ඒ අයශේ 

නිවාස තවීතශම් වවඩ කටයුතු රියා්තනක කරශගන යනවා. රට 

ෙවය ශබ්රා ග්තත වීශරෝොර රණවිරුව්  ශවුවශව්  "විරුුභමිතුරු" 

නිවාස වවඩසටහන යටශ්ත ශම් වනවිට පවුල් 1,000කට රුපියල් 

ල්ෂ  ,385ක රධාර ලබා දීලා, ඒ නිවාස තවීතශම් වවඩ කටයුතු 

රියා්තනක කරශගන යනවා. ඒ වාශේන ශම් රශට් අ් ත 

අසරණභාවයට ප්ත වී සිටින, රර්ිකක නට්ටමි්  ඉතාන පහළ 

නට්ටනක සිටින දිළිඳු ප්රාාව ශවුවශව්  අපි පවුල් 3,000කට වවඩි 

ප්රනාණයකට ශම් වනවිට රධාර උපකාර ලබා දීලා තිශබනවා. 

රාාය බවංකුණා සම්බ් ධ කරශගන රියා්තනක කරන "ශසොඳුරු 

පියස" නිවාස වවඩසටහන යටශ්ත සියයට 6.7 ක ශපොලියකට 

පවුල් 8,623කට ශම් වනවිට ප්රතිලාභ ලබා දීලා තිශබනවා.  

ශම් නිවාස වවඩ පිළිශවශළේ ක්රනශේෙය පිළිබහව අශ් විවිධ 

කිකකය්  ඉදිරිප්ත කළ  අෙහස ් අපට අහ් නට ලවබුණා. ශම් 

රශට් නිවාස සංවර්ධනය පිළිබහව, සංවර්ධන වවඩසටහ්  පිළිබහව 

අවශබෝධයකි්  යුතුව කරුණු කාරණා ප්රකා  කළා නම් එශහන 

ප්ර ්න නතු ව් ශ්  නවතවයි කියා නන හිතනවා. ශනොකෙ, 1978 - 

1983 කාල වකවාුවශේ රාය කශළේ "නිවාස ල්ෂශා" 

වවඩසටහන තුළි්  නිවාස තනලා, නහ ානතාවට ශබො දීනයි. එන 

වවඩසටහන යටශ්ත 1 3,000් නිවාස තවුවවා. නුව්ත ඒ වවඩ 

පිළි  ශවශළේ අඩුපාඩුකම්, අඩු ලුහුඬුකම් අවශබෝධ කරශගන වවඩි 

ප්රනාණයකට නිවාස ඉදිකිරීනට්ත, ප්රතිලාභියාශේ අෙහස ් උෙහස ්

නත නිවාස සවලවුභම්කරණය්ත, නිවාස සංවර්ධනශා වවඩි 

වයා්තිය් ෙකි් නට්ත ප්රාා සහභාගී්තව නිවාස සංවර්ධන 

වවඩසටහන රියා්තනක කළා. එො නිවාස ෙසල්ෂශා, පහශළොස ්

ල්ෂශා වවඩසටහ් වලි්  ප්රාා සහභාගී්තව නිවාස ක්රනය 

රරම්භ කළා. ශම් කාල වකවාුවව දිහා බවලුවාන ශපශනනවා,  අපි 

නිවස් හේ නට 201  අවුරුද්ශද් ලබා දු් ශ්  රුපියල් 

250,000යි; 2016 අවුරුද්ශද් රුපියල් ල්ෂ 3යි; 2017 අවුරුද්ශද් 

රුපියල් ල්ෂ  යි; 2018 අවුරුද්ශද් රුපියල් ල්ෂ  යි බව. නුව්ත 

ශම් වස ශර් අපි හවන නිවස් ශවුවශව් න රුපියල් 7 0,000්,  

එනම් සියයට 6ක ශපොලියකට රුපියල් ල්ෂ 6ක ණයකුණා්ත, 

රුපියල් 1 0,000ක ප්රොනයකුණා්ත, නිවාස රධාරයකුණා්ත, ලබා දීලා, 

ඒ වවඩ පිළිශවළ රියා්තනක කර් නට වවඩ කටයුතු ශයොෙලා 

තිශබනවා.  

737 738 

[ගරු ලස් ත අලගියව් න නහතා] 
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කාර්ය නණ්ඩල ප්රනාණය පිළිබහව ශම් ගරු සභාශේ සාකච්ඡා 

වුණා. 201  අවුරුද්ශද් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා කාර්ය 

නණ්ඩලශා 2,264් හිටුන බව නන ශම් ගරු සභාවට කිය් නට 

කවනවතියි. අෙ වනවිට අනියම් නිලධාරිතුන් ලා්ත සනඟ ඒ 

ප්රනාණය  ,440කට වර්ධනය ශවලා තිශබනවා. ඒ වවඩිවීන අපි 

පිළිග් නවා. හවබවයි, 2010 - 2014 කාල වකවාුවව්ත, 2015 - 

2019 කාල වකවාුවව්ත බවලුවාන, 2019 වසර හවරුණු ශකොට 

අනි් කාල වකවාුවවලදී ුවෙල් ප්රතිපාෙනය්  හය ගුණයකි්  

වවඩිශවලා තිශබන බව නන ශප් වා ශේ න කවනතියි.  

ශව්  කරුන ුවෙල් ප්රතිපාෙනය හය ගුණයකි්  වවඩි ශවනශකොට 

තනයි, කාර්ය නණ්ඩලය ශෙගුණයකි්  වවඩි කරලා අපි ශම් වවඩ 

පිළිශවළ රියා්තනක කර් ශ් . ඒ වාශේන ශනතවනදී විවිධ 

කථාවලට, අෙහස්වලට සව්  දු්  නට අවශබෝධ වුණා, 

කාර්යාලයට සීනා ශවච්ච නිලධාරි්  ප්රනාණය් නිවාස අධිකාරිශා 

සිටිනවාය කියලා තව්ත වවරදි අවශබෝධය් තිශබන බව.  

කාර්යාලවල ඉඩ පහුභකම් නවතුව කාර්යාල තුළ නිකරුශණ් පඩි 

ලබමි්  වි ාල ප්රනාණය් සිටිනවාය කියන අෙහස ශනතවනදී 

කියවවුණා. ඒක වවරදි ප්රකා ය්. අලුති්  බහවා ග්ත සියලුන 

නිලධාරි්  ්ශෂේ්ශා උො ගම්නාන බිහි කිරීශම් වවඩසටහශ්  සිට 

නිවාස ණය, නිවාස රධාර, ග්රාන  ්ති රධාර, ශසවණ රධාර, 

ශසොඳුරු පියස වවනි ෙවවව් ත වවඩසටහ්  රැස් රියා්තනක 

කර් නට  ශබොශහොන උන් දුශව්  කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා 

කාර්යාලවල ුනටු ර්ත කරන නිලධාරි්  වර්තනානශා නිවාස 

අධිකාරිශා නවති බව නන ශම් අවස්ථාශේදී සහහ්  කර් නට 

ඕනෑ.  

ඊළඟට, ශනතවනදී කියවවුණා, ප්රචාරය සහහා වි ාල ුවෙල් 

වවය කරනවාය කියා. අපි උොහරණය් හවටියට අවසානයට 

විවෘත වුණු  180 වවනි උො ගම්නානය ගනිුව. ලුණුගම්ශවශහර, 

න්තතල බල ප්රශද් ශා "සිය්තලංකාගන" උො ගම්නානය, නිවාස 

70කි්  සන් විත වූ ගම්නානය්. අපි ගණ්  හො බවලුශවෝත එය 

සංවර්ධනය සහහා සම්පූර්ණශය් න ල්ෂ 1,712් කවප කරලා 

තිශබනවා.  ඒ වාශේන  ප්රචාරණ කටයුතු ශවුවශව්  කවප කර 

තිශබනවා, ල්ෂ 27්.  

ප්රචාරණය ගවන කරුණු කාරණා ඉදිරිප්ත කරන අයට නන 

කිය් න කවනවතියි, ශනොක්ෙ ශම් ප්රචාරණය කියලා. ුනව්ත ප්ත 

ෙව් වීම් - නන අහ් න කවනවතියි, ශම් සභාශේ ගරු නවති-

ඇනතිතුන් ලා රැස, දිනමිණ, නේබින, දිවයින, අෙ, ඉරිො ල්බින, දි 

අයිල් ඩ්, ශඩ්ලි නිවුස්, සිශලෝ්  ටුශඩ්, ලංකාදීප, ශඩ්ලි මිරර්, 

ටවමිල් මිරර්, වීරශ්සරී, තිනකුණාරල් වවනි ඒවාට උො ගම්නාන 

වවඩසටහන පිළිබහව ශවශළහ ෙව් වීම් ලබා ශෙන එකට විරුද්ධෙ 

කියලා. එශහන විරුද්ධවීනෙ, ගරු නහි් ෙ රාාප්ෂ විප්ෂ 

නායකතුනාශේ ප්රතිප්තතිය? ගරු විප්ෂ නායකතුනා නාධයවලට 

ෙව් වීම් ලබා ශෙනවාට විරුද්ධ න් ෙ? විශ ේෂශය් න නන කිය් න 

කවනවතියි, ඒ ඒ ගම්නාන එශසේ විවෘත වීශම් වවඩසටහන සම්බ් ධව 

නාධය හරහා අපි ෙවුවව්ත කර් ශ්  ුවළු රශට්න ානතාව එය 

අවශබෝධ කරග් නට ඕනෑ නිසාය කියන කාරණය. ශම් රාය 

රියා්තනක කරන වාර්තාගත සංවර්ධන වවඩසටහන් හවටියටයි 

අපි ශම් වවඩසටහන රියා්තනක කර් ශ් . අපි ශම් වවඩසටහන 

තුළ අශ් විෂය පථයට පරිබාහිර වුව්ත, වතු ්ශෂේ්යට්ත වි ාල 

රධාර-උපකාර රැස් ලබා ශෙනවා. ඒ වාශේන නන කිය් න 

කවනවතියි, ශම් වනවිට ගම්නාන 180් ානතා අයිතියට ප්ත කර 

තිශබන බව. හවන සතියකන අඩුන ගණශ්  ගම්නාන හතර් අපි 

ානතා අයිතියට ප්ත කරනවා.  

උො ගම්නාන 2,500 ඉල්කය කරා ය් නට අඩුන ගාශ්  

ගම්නාන පහ් දිනපතාන ශම් රශට් රරම්භ වනවා. ශම්වා 

ප්රචාරණය කිරීනට විරුද්ධ වීන ශබොශහොන කනගාටුොයකයි. ඒ 

වාශේන ඉ් දියාුව රධාර යටශ්ත අපි නිවාස ඉදිකිරීම් කරනවා. 

වර්තනාන රාශා නහා භාණ්ඩාගාරශය්  නිවාසකරණයට 

ලවශබන ුවෙල්වලට අනතරව ඉ් දියාුව රාය විශ ේෂ වයාපෘති 

හතර් අපට ලබා දීලා තිශබනවා. එ් වයාපෘතිය් ශවුවශව්  

ලබා ශෙන ුවෙල ල්ෂ 3,000්. ල්ෂ 3,000 බවගි්  වයාපෘති 

හතරට ල්ෂ 12,000් අපට ලබාශෙනවා. ඒ ණය ශනොශවයි, 

රධාර හවටියට ලබාශේ ශ් . උො ගම්නාන හේ නට, ශගවල් 

තන් නට ඉ් දියාුව රාය අපට උපකාර කරනවා. ඒ වාශේන ශම් 

රශට් උො ගම්නාන 2,500 වවඩසටහන, 5,000 වවඩසටහන, 10,000 

වවඩසටහන සහ 20,000 වවඩසටහන තිශබනවා. ශම් වවඩසටහ්  

නඟි්  උො ගම්නාන 20,000ක වවඩකටයුතු අවස්  කර 

ානතාවශේ ශෙපතුළ ළඟට ළඟා කරනශකොට, ශම් රශට් හවන 

ගම්නානයකන අපි ග්රාමීය ය නිවාස කමිටු ස්ථාපනය කර් නට 

කටයුතු ශයොෙලා තිශබනවා. පළා්ත 9යි, දිස්ත්රි්ක 2 යි, උප 

දිසාපති ශකොට්ඨාස 332යි, ග්රාන නිලධාරි වසම් 1 ,022යි, කුණාඩා 

ගම්නාන 38,000යි. ශම් කුණාඩා ගම්නාන 38,000 ග්රාමීය ය නිවාස කමිටු 

ස්ථාපනය කරලා පහළි්  ඉහළට ගලාශගන එන අෙහස ්නත අශ් 

ෙර් නය, වවඩ පිළිශවළ ශපෝෂණය කර් නට අපි කටයුතු 

කරනවා.  

ගරු නිශයෝාය සභාපතිතුනනි, රාාය, ශපෞද්ගලික 

හවුල්කාරි්තවශය්  නිවාස වයාපෘති  ් අපි රියා්තනක කරශගන 

යනවා. එන වයාපෘති හතශර්  ශෙක් ඉතාන්තන සාර්ථකව 

රියා්තනක වනවා. අශන් වයාපෘති ශෙක, ශකෝ ්ා්තකාර 

රයතනශා මූලය ප්ර ්නය් නිසා අඩ පණ ශවලා තිශබනවා. අපි 

ඒ වයාපෘති ශෙක සහහා නවවත තරගකාරි ක්රනයට ුභදුුභ 

රයතනය් ශතෝරලා ඒ අඩ පණ වුණු නිවාස වයාපෘති ශෙක 

ඉදිරියට ශගන ය් නට බලාශපොශරෝතතු වනවා. 

අපි ශම් වන විට ඉටු කර් ශ් , ඉඩම් ශබෙලා නිවාස තවීතන 

පනණ් ශනොශවයි. විශ ේෂශය්  විදුලිය, ාලය සහිතවයි අපි ඒ 

ගම්නාන ානතා අයිතියට ප්ත කර් ශ් . අපි එතවනි්  නතර 

ශව් ශ්  නවහව. අතිගරු ානාධිපතිතුනාශේ ානාධිපති කාර්ය 

සාධක බලකාශා වයාපෘති ගණනාව් රියා්තනක වනවා. අශ් 

ාාතික නිවාස වවඩසටහනට අනතරව විශ ේෂශය් න අපි ඒශක්  

වයාපෘති හය් කරනවා. උො ගම්නාන හවශෙනශකොට අපි රහාර 

ුභර්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීන සහහා රහාර නිෂ්පාෙනය 

ප්රවර්ධනය කරනවා. පරිසර සංර්ෂණ ාාතික වවඩසටහන 

රියා්තනක කරනවා. න්ත ද්රවය නිවාරණ ාාතික වවඩසටහන 

රියා්තනක කරනවා. වකුණාගඩු ශරෝග නිවාරණය කිරීශම් 

වවඩසටහන රියා්තනක කරනවා. ෙරුව්  ුභරැකීශම් ාාතික 

වවඩසටහන රියා්තනක කරනවා. රබාධිත ුනද්ගලයි්  සහ 

වවඩිහිටි ප්රාාව සවිබල ගව් වීශම් වවඩසටහන රියා්තනක කරනවා. 

ශම් හවන උො ගම්නානයකන විශ ේෂිත වූ ානාධිපති කාර්ය සාධක 

බලකාය්  හය් හරහා අපි ෙවවව් ත සනාවිය, රර්ිකක සවිබල 

ගව් වීනකට ශම් හවන ගන්න ල් කරනවා. අපි එතවනි්  නතර 

ශව් ශන්ත නවහව. ශම් ගම්නානවල පාීතය ාල අව යතාව්  

සහහා අපි ශම් වන විට අශ්න ප්රතිපාෙනවලි්  ල්ෂ 7,928් 

කවප කරලා, පිරිසිදු පාීතය ාලය්ත ලබා දීලා තිශබනවා. 

එපනණ් ශනොශවයි. යම් යම් බල ප්රශද් වල ඉඩම් හිඟතා 

තිශබනශකොට ශට් ඩර් ක්රනශේෙය -ප්රසම්පාෙන ක්රනශේෙය- 

අුවගනනය කරමි්  අපි ත්ශසේරු ුවෙලට ඉඩම් ලබාශගන, ඉඩම් 

ශබෙලා, ශගවල් සෑදීශම් වවඩසටහන් රියා්තනක කරශගන 

යනවා. 

ගරු නිශයෝාය සභාපතිතුනනි, ශම් අවසථ්ාශේදී නන ශබොශහොන 

සං්ෂි්තව එන නිවාස වවඩසටහන ගවන කරුණු කාරණා 

ගණනාව් ඉදිරිප්ත කළා. ශයොවු්  පරුනරට ශයොවු්  ගම්නාන, 

කලා ්ශෂේ්යට කලා ගම්නාන, රට ෙවය ශබ්රා ග්ත රණවිරුව්  

ශවුවශව්  රණවිරු ගම්නාන, ගුරු ගම්නාන, රදිවාසී ගම්නාන, 

739 740 



පාර්ලිශම්් තුව 

තරුණ සුවපාකාර ශගොවි ගම්නාන යනාදී ව ශය්  අපි ගම්නාන 

රැස් රරම්භ කරලා තිශබනවා. රණවිරු නිවාස වවඩසහටහන 

ගවන වචනය් කියනවා නම්, පුභගිය කාලශා රියා්තනක වුණු 

රණවිරු ගම්නාන වවඩසටහ් වලදී ඒ නිවාස ලබා ශේ නට 

රණවිරුව් ශග්  ුවෙල් අය කළා. නන සතුශට්  කිය් නට 

කවනතියි ඉඩනටව්ත, නිවසටව්ත තඹ සතයක ුවෙල් අපි 

රණවිරුව් ශග්  අය කර් ශ්  නවහව කියලා. සම්පූර්ණශය් න 

ශනොමිශල් නිවාස ලබා දීශම් කටයු්තත රට ෙවය ශබ්රා ග්ත රණවිරු 

පරුනරට අපි එය  ්තිය විධියට ලබා ශෙනවාය කියන එක නන 

ශබොශහොන සතුශට්  ශම් අවස්ථාශේදී ප්රකා  කර සිටිනවා.  

ගරු නිශයෝාය සභාපතිතුනනි, ඔ්ුන ලබා දීශම් වවඩසටහ්  

දිහා බවලුවාන, 2010-2014 කාල වකවාුව තුළ 12,370කට ඔ්ුන 

ලබා දු් නා. අපි අශ් වසර හතරක කාල වකවාුවව තුළ -ශම් වන 

විට- 20,000කට රස් න ප්රනාණයකට ඔ්ුන ලබා දීලා තිශබනවා 

කියන එක ශම් අවස්ථාශේදී නන ඉතා සතුශට්  ප්රකා  කරනවා.  

අශ් නිවාස සහ ඉදිකිරීම් ්ශෂේ්ශා කරුණු කාරණා ඉදිරිප්ත 

කිරීන්ත සනඟ අශ් සංස්කෘතික කටයුතු ්ශෂේ්යට නහ් 

අවතීර්ණ ව් න නා කවනතියි. නශේ මි් ගරු උෙය ගම්න් පිල 

නවතිතුනා එතුනාශේ  කථාව තුළදී  බුද්ධාගනට ලබා දීලා තිශබන 

ස්ථාවරය පිළිබහව්ත, ඒ වාශේන සිදු ශව් නට යන නහා 

අකරතවබ්බය පිළිබහව්ත ශබොශහොන නරක ි ්ය් නිර්නාණය 

කළා. නන ශබොශහොන ශගෞරවශය්  එතුනා ඉදිරිප්ත කරුන 

අෙහස්වලට එකඟ ශනොවී,  කරුණු කාරණා කිහිපය් ඉදිරිප්ත 

කර් නට බලාශපොශරෝතතු වනවා. ගරු නිශයෝාය සභාපතිතුනනි, 

අෙ ෙවස වන විට ශම් රශට් ෙහම් අධයාපනය ශගොඩනවම න උශෙසා 

සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ශය්  ෙවවව් ත වවඩ පිළිශවළ් 

රියා්තනක කරශගන යනවා. ත්රිපිටකාධි ව් ෙනා රගමික 

වවඩසටහන යටශ්ත ගස් යට ෙහම් අධයාපනය ලබන  ව-ෙරුව්  

ශවුවශව්  ෙහම් පාසල්  ාලා 206් රරම්භ කරලා, නාස තුන් 

ඇතුළත විවෘත කරනවා. එක ෙහම් පාසලකට වවය ශවන ුවෙල 

ල්ෂ 3යි. ඒ වාශේන ගිය අවුරුද්ශද් -නශේ පියාණ් ශේ 

උප් දිනය්ත සනඟ- වසර් ඇතුළත දිස්ත්රි්ක 2 ක වචතය 

2 ් ඉදි කිරීන රරම්භ කළා. ෙවනට වචතය 11් රරම්භ කරලා 

තිශබනවා. ශම් වසශර් ජූලි 23 ශවනශකොට වචතය 2  වවඩ 

කටයුතු රරම්භ කරනවා. ඊළඟ වසශර් වචතය රාායාණ්  

වහ් ශසේලා ශනොනවති විහාරස්ථාන හතර් ශතෝරා ශගන එ් 

දිස්ත්රි්කයකට වචතය හතර ගණශ්  වචතය 100 වවඩසටහන 

රියා්තනක කරනවා. තු් ශවනි වටයට, වචතය 1000 වවඩසටහන 

රියා්තනක කරනවා.  වචතය ශනොනවති විහාරස්ථාන  0් ශතෝරා 

ශගන එ් දිස්ත්රි්කයක වචතය  0් ඉදි කරනවා. ගරු 

නිශයෝාය සභාපතිතුනනි, වස ර තුන, හතරක කාලය් තුළ 

වචතය රාායාණ්  වහ් ශසේලා ශනොනවති විහාරස්ථාන 1,125ක 

වචතය 1,125් බිහි ශවනවා. ශහට රරම්භ කරන ෙහම් පාසල් 

ශගොඩනවඟිලි 206ට අනතරව, ඊළඟට අපි යනවා ෙහම් පාසල්  00 

වවඩසටහනට. එය හවන දිස්ත්රි්කයකන රියා්තනක කරනවා.  

සනාශව් න, නට වවරදීන් වුණා. එ් ෙහම් පාසලකට රුපියල් 

ල්ෂ 30් ශනොශවයි, රුපියල් ල්ෂ  0් වවය වනවා. ඒ 

ඔ්ශකෝන ඉදිකිරීම් කටයුතු කර් ශ්  ශපෞද්ගලික 

ශකෝ ්ා්තකරුව්  ශනොශවයි, නශේන අනාතයාං ය යටශ්ත 

තිශබන ඔය කඩා වවටුණාය කියන රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව සහ 

SD&CC රයතනය විසි් .  "නඟුව ුනරවර" වවඩ සටහන තුළි්  

අපි පාලම් රැස් හෙනවා. ශපෞද්ගලික ශකෝ ්ා්තකරුව්  

ශනොශවයි ඒවා හේ ශ් . ඒ ඔ්ශකෝන හේ ශ් , SD&CC 

රයතනය. සියලු  වවඩ කටයුතු අපි භාර දීලා තිශබ් ශ්  රාාය 

රයතනවලට. ඇයි ඒ? අපි රාාය ්ශෂේ්ය රර්ෂා කරන නිසායි.  

නන අශ් ගරු ගම්න් පිල න් ත්රීතුනාශග්  අහ් න කවනවතියි, 

සම්බුද්ධ  ාසනයට ප්රුවඛ්්තවය ලවබුණාය කියන  පුභගිය කාලශා 

වචතය 1,125් ඉදි වුණෙ,  ගස ් යට ෙහම් අධයාපනය හොරුන  ව 

ෙරුව් ට තිරසර ශසවණ් තුළ ෙහම් අධයාපනය හවෙෑරීශම් 

අවස්ථාව නිර්නාණය වුණාෙ කියලා. ඔබතුනා සහහ්  කළා, 

උතුරුකරශා  ුනරාවිෙයා්තනක වටිනාකන් තිශබන ප්රශද් වල 

තිශබන ගවටලු  ගවන. නන ඒවා  නවහවයි කිය් ශ්  නවහව. ගවටලු, 

අර්බුෙ තිශබනවා.  නුව්ත, ශම් උ්තතරීතර සභාශේදී නා ඔබතුනාට 

ශපොශරෝ දු ශවනවා,  කිසින ුනරාවිෙයා භූමියක අකටයු්තත් 

ව් නට අප ඉඩ තබ් ශ්  නවහව කියලා. නා වි ්වාස කරන 

හවටියට සහවිවනය තුළ, සංහිඳියාව තුළ අපට ප් සල් ඉදි කිරීශම් 

වවඩසටහන රියා්තනක කර් න්ත ුනළුව් , ශකෝවිල් බිහි වීශම් 

වවඩසටහන රියා්තනක කර් න්ත ුනළුව්  කියලා. අපි ව් ෙනා 

නාන කරන ශබොශහෝ විහාරස්ථානවල කතරගන ශද්වාලය 

තිශබනවා;  විෂණ්ු ශද්වාලය තිශබනවා;  ශිව ශද්වාලය තිශබනවා; 

ෙවඩි ුවණ්ඩ ශද්වාලය තිශබනවා; කඩවර ශද්වාලය තිශබනවා; 

ුභනන සන්  ශද්වාලය තිශබනවා. ශම් හවන ශද්වාලය්න අපි 

ව් ෙනා කරනවා, ශබෞද්ධය්  හවටියට. ශම් හවන ශබෞද්ධාගමික 

පූාීතය සිද්ධස්ථානය්න අපි ව් ෙනා කරනවා.  

නන ේ නවා, ඔබතුන් ලාශේ ප්රාර්ථනාව ඒකීය ශ්රී ලංකාව් 

බව. ඒ ඒකීය ශ්රී ලංකාව ශගොඩ නඟ් නට නම් රශට් ාාති, රගම්, 

කුණාල නල, ප් ති ශේෙශය්  ශතොරව කටයුතු කළ යුතුයි. 

රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ විතර් ශනොශවයි, මිනිුභ් ශේ හෙවශ්ත 

'ඒකීයභාවය' තිශබ් න ඕනෑ. ද්රවිඩ ප්රාාවශේ වාශේන අශනකුණා්ත 

ප්රාාවල හෙවශ්ත 'ඒකීයභාවය' තිශබ් න ඕනෑ. ඒ හෙවශ්ත 

ඒකීයභාවය ස්ථාපනය කළාන අපි රට් හවටියට දිනනවා. ඔය  

ඒකීය, ශෙඩරල්,  ඒවා ශම්වා ගවන  ශකොච්චර ශේදිකාවල කෑ 

ගවහුව්ත ඇ්තත ව ශය් න අශ් රට ඒකීය රට් කියලා නන 

පවහවදිලිව කියනවා. ශම් ඒකීය රට තුළ ශෙඩරල් ක්රනයකට 

තවන් නවහව. හවබවයි, ඒකීය ශ්රී ලංකාව තුළ අපි ශද් පාලන 

ව ශය් , රර්ිකක හා සනාායීය ව ශය්  අශ් රශට් ානතාව 

සවිබල ග් ව් නට ඕනෑ. උතුශර් ශහෝ ශේවා, ශවන්ත ශකොශහේ 

ශහෝ ශේවා, ශම් රශට් ද්රවිඩ නුවෂයයාට හවම න් එ් නට ශහොහ 

නවහව, "අපි ශකෝ  ශවච්ච ශකොට්ඨාසය්" කියලා. ශනොනයම් 

ශහෝ ාාතියක, රගනක මිනිුභ් ට "අපි ශකෝ  ශවච්ච 

ශකොට්ඨාසය්" කියලා හවම න් රුන හවටිශාන එන පළුවවවනි 

සිතිවිල්ල ශනොක්ෙ?  "එශහනම් අශ් විුව්තිය ශවුවශව්  අපි 

සට්  කර් නට ඕනෑ" යි කියන සිතිවිල්ලයි. එශහන සිතිවිලි 

එනශකොට වයවස්ථාශේ ඒකීයභාවය ගවන සහහ්  වුණාය කියලා 

වවඩ් තිශබනවාෙ? ඒ නිසා ප්රාශයෝගික ඒකීයභාවය් තිශබ් නට 

ඕනෑ. ප්රාශයෝගිකව සම්බුද්ධ  ාසනය රර්ෂා කර් නට ඕනෑ. 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනා ඉදිරිප්ත කරුන අෙහස් නන පවහවර 

හරිනවා ශනොශවයි.  නුව්ත, නන ඔබතුනාට කිය් න කවනවතියි, ඔය 

කියන තරම් යකා කළු නවහව කියලා. ඒක නන ශබොශහොන 

වගකීශන්  ඔබතුනාට ප්රකා  කරනවා.  

ශනොකෙ, ශනොනවා බවලුව්ත ඔබශේ්ත, අපශේ්ත ඉල්කය 

ඒකයි. නුව්ත, ක්රනශේෙය ශවනස.් කිසින ෙවසක ාාතිවාෙය, ාාති 

ශේෙය,  රගම් ශේෙය අවුසස්ලා රට ඒකීය කර් න බවහව. අ් න 

ඒක ශහොහට නතක තියාග් න. අපි හවන ාාතියකන  හිත 

දිනාග් නට ඕනෑ. අපි හවන රගනකන  හිත දිනාග් නට ඕනෑ. 

සශහෝෙර්තවය, සංහිඳියාව ශගොඩනඟ් නට ඕනෑ. සශහෝෙර්තවය, 

සංහිඳියාව කිය් ශ්  ශෙඩරල් ශනොශවයි ශ් . සශහෝෙර්තවය, 

සංහිඳියාව කිය් ශ්  ශබෞද්ධාගනට තිශබන ප්රුවඛ්ස්ථානය 

නවතිවීන ශනොශවයි ශ් . ඒ නිසා කිසිශසේ්තන අප ඒ නතශා නවහව. 

ඒකයි නන ඔබතුනාට කිේශේ, ඒ හවන අකුණාර්, ඉස්පිල්ල්, 

පාපිල්ල් නෑර අලු්ත රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාව් නිර්නාණය 

වුශණෝත අපි ඇතුළ්ත කරනවා කියලා. ඒක අශ් වගකීන. ඒක 

ාාතික වගකීන. කවුරුව්ත එ් ශ්  නවහව ඒකට බලහ්තකාරශය්  

741 742 

[ගරු සින්ත ශප්රේනොස නහතා] 
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එක එක කෑලි රිංගව් න? කවුෙ එ් ශ් ? කවුෙ ඒවාට එකඟ 

ශව් ශ් ? ඒ නිසා නන ශබොශහොන කරුණාශව්  අශ් සශහෝෙර 

විප්ෂශා කණ්ඩායම්වලට කියනවා, නවති ශගෝනිබිල්ශල් 

නව් නට එපා කියලා. නවති ශගෝනිබිල්ශල් නවලා,- [බාධා 

කිරීන්] 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු ඇනතිතුනනි,- 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුනා නට ඉඩ දු් නා ශ් . ඒක නිසා කථා කර් න. 
 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අගනවතිතුනා  ශයෝිනත රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ ශකටුම්පත 

නමි්  ශම් සභාවට ඉදිරිප්ත කළ ශකටුම්පශ්ත නවවවනි 

වග් තියට විකල්ප ශෙක් ඉදිරිප්ත කර තිබුණා.  ඔබතුනා කිේවා 

නවවවනි වග් තිය ඉස්පිල්ල්, පාපිල්ල් නෑර ඒ තියන විධියටන 

අලු්ත රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාවට ඇතුළ්ත කරනවා කිේවා.  නන 

ඒකට ගරු කරනවා. 

ඔබතුන් ලා නවවවනි වග් තිශා ඉස්පිල්ල්, පාපිල්ල් 

ශවනස් කර් ශ්  නවතිව අලු්ත රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාවට ෙනනවා 

නම්, අගනවතිතුනා රණ්ඩුක්රන වයවස්ථා සම්පාෙක නණ්ඩලයට 

ඉදිරිප්ත කළ ශකටුම්පශ්ත, ඒ ප්රුවඛ්සථ්ානයට හානි වන රකාරයට 

විකල්ප ශෙක් ඉදිරිප්ත කශළේ ඇයි?   නට පිළිතුර් ලබා ශේ න 

කියා ඔබතුනාශග්  ඉල්ලා සිටින ප්ර ්නය ඒකයි. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, ඒක රාශා නතය ශනොශවයි. ශම් 

ප්රාාත් ්වාදී ශද් පාලන වුහය තුළ ඔබතුනාට්ත අෙහස් ඉදිරිප්ත 

කර් න ුනළුව් . ඩේලස ්ශද්වාන් ෙ නවතිතුනාට්ත අෙහස ්ඉදිරිප්ත 

කර් න ුනළුව් . [බාධා කිරීන්] සනාශව් න. නට උ්තතරය 

ශේ න අවස්ථාව ශේ න. නට්ත අෙහස් ඉදිරිප්ත කර් න ුනළුව් . 

අපි හවශනෝටන අෙහස් ඉදිරිප්ත කර් න ුනඵව් . නුව්ත නන නවවත 

නවවත්ත ඔබතුනාට කියනවා, වර්තනානශා ශබෞද්ධාගනට ලබා 

දීලා තිශබන, ඒ වග් තිශා ඇතුළ්ත  විශ ේෂිත වූ ස්ථාවරය 

ඉස්පිල්ල්, පාපිල්ල් නෑර රියා්තනක වනවා, අලු්ත රණ්ඩුක්රන 

වයවස්ථාව් නිර්නාණය වුශණෝත. තව ශවන ශනොනවා කිය් නෙ? 

ඒක පිළිග් න. ඒ කාරණය අල්ලාශගන ශබොරුවට ශද් පාලන 

වාෙ විවාෙ කරලා වවඩ් නවහව. අපි ඔ්ශකෝන එක තවන ඉ් ශ් . 

[බාධා කිරීන්] ඔේ. ඔබතුනා එශහන කිේවාට, ඔබතුනා ේ නවා 

ශ්  නන කීපාර් ඔබතුනාට ශම් ගවන කියලා තිශබනවාෙ කියලා. 

ඔබතුනා ඒවා අහ් න කවනවති නවහව. ඒකයි. ඔබතුනා නශේ මි්යා. 

ඒ නිසා කන් නවහව. 

ඔබතුනා සහහ්  කළා, සාම්පූර් ුභඩකුණාඩා වචතයය ශඩෝසර් 

කිරීන පිළිබහව. ඔබතුනා භයශව් න එපා. නන තව සති 

කිහිපයකි්  යනවා, ුවල්ගල තියලා වචතය රපහු ඉදිකර් න. 

කවුරු්ත එ් ශ්  නවහව ඒක ශඩෝසර් කර් න. ෙව්   ඒකට ශනොකෙ 

කිය් ශ් ? [බාධා කිරීන්] නන පවහවදිලිව කිය් ශ්  ඔබතුනාට. 

රශට් ශනොනන ප්රශද් යක ශහෝ ශේවා, කිසින වචතයයකට, කිසින 

විහාරස්ථානයකට  හානිය් සිදුව් න අපි ඉඩ තිය් ශ්  නවහව. 

හවබවයි, නන ඔබතුනාට එක් කිය් න ඕනෑ. අපි රාය් හවටියට  

පල්ලි ගිනි තියන එක නම් කර් ශ්  නවහව. ශකෝවිල්,- [බාධා 

කිරීන්] උ්තතර ශේ න නට අවස්ථාව ශේ න.  ශකෝවිල් ගිනි 

තියන එක කර් ශ්  නවහව; ශද්වස්ථාන ගිනි තියන එක 

කර් ශ්  නවහව. ඒවා ගිනි තියලා, අ් තවාෙය පතුරවලා ශකටි 

ානප්රිය්තව් ලබා ග් නට අපි බලාශපොශරෝතතු ව් ශ්  නවත. 

[බාධා කිරීන්] නවහව, නවහව. ඔබතුනා ීතතිඥවරයකුණා හවටියට 

ුභුනරුදු පරිදි ශම් කථාව කරකව් නයි හේ ශ් . නන කවොව්ත 

කිය් ශ්  නවහව  ඔබතුනා කරනවා කියලා. [බාධා කිරීන්] නන 

කනගාටු වනවා, ඔබතුනා ශතෝපිය ෙනා ගවීතන පිළිබහව. 

ශතෝපිය ෙනාග් න එපා. නන කිේශේ, නන එකඟ ශව් ශ්  නවහව 

කියලායි. අපි ශබෞද්ධාගමික සිද්ධස්ථාන රර්ෂා කරලා 

රැකග් නවා. කවුරු හරි ශඩෝසර් කශළෝත එතවන ඒ වචතය 

හෙනවා. ඒවා නතර කර් න කවුරු්ත එ් ශ්  නවහව. ඒක ශහොහට 

නතක තියාග් න. හවබවයි, රගමික සිද්ධස්ථාන 

ශගොඩනඟනශකොට අපි  " අරශනරි" වලට්ත  උෙේ කර් න  ඕනෑ 

"නද්රසා" වලට්ත උෙේ කර් නට ඕනෑ. රිසත්ියානි, කශතෝලික 

ශද්වස්ථානවල ෙහම් පාසල්වලට්ත උෙේ කර් නට ඕනෑ. ඇයි 

අපිට එශහන ය් න බවරි? ශලොේතුරා බුදුරාාණ්  වහ් ශසේ 

ශද් නා කර තිශබ් ශ්  එශහන ශ් . සියලු ස්තවශයෝ නිදු් 

ශේවා!  ශබෞද්ධාගමිකශයෝ පනණ් ුභවප්ත ශේවා! නිදු් ශේවා!  

ීතශරෝගී ශේවා! කියලා නවහව ශ් .  [බාධා කිරීන්]   ශනශහනයි. 

නන ඔබතුනා ගවන  කියනවා  ශනොශවයි. නුව්ත ඔබතුනාන ේ නවා 

ශ් ,  කථාවයි  රියාවයි අතර තිශබන පරසප්රය. අපි හවශනෝන 

ේ නවා ශ්   ශබ්රුවල කරුන  විනා ය.  නහා විනා ය් ශ්  

කශළේ.  ශම් රශට් තිබුණු එකුවතුභාවය,  සංහිඳියාව කුණාඩු පට්ටම් 

කළා ශ් ; විනා  කළාශ් .  ඒක හරිෙ? [බාධා කිරීම්] නන 

ඔබතුන් ලාශේ කථාවලට බාධා කශළේ නවහව. කරුණාකර නට 

අෙහස් ඉදිරිප්ත කර් න අවස්ථාව ලබා ශේ න.  

ගරු උෙය ගම්න් පිල න් ත්රීතුනනි, නන ඔබතුනාශේ සාම්පූර්,  

ුභඩකුණාඩා වචතයය පිළිබහව ශෙන උ්තතරය තනයි, එ් න ුවල්ගල 
තිය් න ය් න නා්ත  එ්ක. අපි ඒ වවඩය පට්  ගනිුව.  එ් න 

නා්ත  එ්ක. නන  ඔබතුනාට රරාධනය කරනවා.  [බාධා කිරීන්]   

ඒකයි නශේ උ්තතරය. 

ඊළඟට, නන ඔබතුනාට කිය් න කවනවතියි, ශම් ශද්  
හිවතශී්තවය සහ ාාති හිවතශී්තවය ගවන. ගරු නිශයෝාය 

සභාපතිතුනනි, ඇ්තත ව ශය් න ඒ ප්රතිප්තතිය අපි රියා්තනක 
කරනවා. එක ශකොට්ඨාසයකට, එක ශද් පාලන නතයකට,  

සි් න්කර ඔ්ුනශව්  දීලා තිශබන  අයිතිය් ශනොශවයි.  ෙව්   
බල් න, යහපාලන රාශා අතිගරු ානාධිපතිතුනා ශවල්ලසස් 

කවරැල්ශල් විරුව්  ශද් ශප්රේමීය ්  බවට ප්ත කිරීශම් කර්තවයය 
ඉෂ්ට සිද්ධ කළා. ඒ  ශවල්ලස්ස කවරැල්ශල්  රියා්තනක වුණු සට්  

කලාව, අංගම් ශපොර කලාව තහනම් කලාව් හව ටියටයි ශනපනණ 

කල් තිබුශණ්. ඒ පරශද් ්කාර ුභදු අධිරාායවාදී්  ෙවමූ තහංි ය. 
අශ් කවබිනට් නණ්ඩලය ඒකනතිකව තී් දු කර,  ඒ තහනන ඉව්ත 

කළා. ඒක ශද් ශප්රේමීය ෙ, ශද් ශද්රෝහීෙ?  වචතය 112 ් හෙන  එක  
රාා ශද්රෝහීෙ, ශද්  හිවතෂීෙ?  ඒක ශහොහෙ, නරකෙ?  ගස් යට 

ෙහම් අධයාපනය ලබන ෙරුව්  ශවුවශව්   ෙහම්  පාසල් 206කට, 

එකකට ල්ෂ  0 ගණශ්   වවය කර  ෙහම් පාසල් ඉදි කරන එක 

ශහොහෙ, නරකෙ?   නන පවහවදිලිවන ශම් අවසථ්ාශේ දී කිය් නට 

ඕනෑ, -  [බාධා කිරීන්] ශබොශහොන කනගාටුයි,  ඔබතුනා නට  
බාධා කරන  එක ගවන.  [බාධා කිරීම්]  ශහොහට නතක තියා ග් න. 

බාධා කශළෝත ඕවා රපුභ ශපරශළනවා.  ඕවා කවරකිලා එනවා. 
ඒක කර් න එපා. [බාධා කිරීම්] නවහව,  ප්ර න්ය් නවහව. නට 

ඔළුව පිටිපසශ්සුව්ත  ශ්නවා. භය  ශව් න එපා,  පිටි පසස්ට්ත 
ඇස් ශෙක් තිශබනවා. එශහන තනයි  නන වවඩ  කර් ශ් . 

එශහන තනයි,  2025 වර්ෂය ශවනශකොට - කවුරු ශනොනවා 

කිේව්ත - උො ගම්නාන 20,000්  ශම් රශට් ානතාව  ශේ ශෙපතුල 
ළඟට ගිහිල්ලා අපි ුනාා කර් ශ් . එන නිසා නශේ ඇස්වල පිහිටීන 

ගවන ඔබතුනා භය ශව් න  එපා.   

743 744 



පාර්ලිශම්් තුව 

විශ ේෂශය්   ශම්  අවස්ථාශේ  දී කරුණු කාරණා  රැස්  

පිළිබහව සහහ්  කර් නට තිශබනවා.  නුව්ත නන  සියලු ශෙය  

රවරණය  ශනොකළ්ත,  අශ් ගරු නවති ඇනතිතුන් ලා ඉදිරිප්ත 

කළ අෙහස් නන ශබොශහොන අගය කරනවා. එන අෙහසව්ලි්   

ධනා්තනක, හරා්තනක, ගුණා්තනක අෙහස් ටික ලබාශගන,  

ශබොශහොන ප්රගතිශීලි ගනන් අපි රියා්තනක කර් නට  

බලාශපොශරෝතතු ශවනවා.  

නන විශ ේෂශය්  ශම් කාරණය පිළිබහව්ත සහහ්  කර් නට 

ඕනෑ. ගරු කාංචන  විශේශසේකර තරුණ න් ත්රීතුනාශේ අෙහස්වලට 

අපි විශ ේෂශය්  ගරු කර්  නට ඕනෑ. අපි ඒවා ශහොඳි්   සටහ්  

කර ග්තතා. ඒ අෙහසව්ලට සව්  දීලා,  ඒ අුවව අශ් ගනන අපි 

ඉදිරියට ශගන යනවා.  ඒ වාශේන අශ් ගරු නලි් ෙ ායතිස්ස 

න් ත්රීතුනා, ි ්පට සංස්ථාව ගවන  සහහ්  කළා.  ගශම් භාෂාශව්  

කියන රකාරයට,  "කිරි ගහට ඇ් නා වාශේ" කිේවා.  කියුන 

ශද්වල් ඔ්ශකොන හරි. එක ඉසප්ිල්ල්, පාපිල්ල් ශවනස ්නවහව. 

ඒ ඔ්ශකොන සතයය. ශම් කාරක සභා අවස්ථාශේ දී ඒ හවන  

ශෙය් ගවනන  අෙහස ්උෙහස ්ලබා ශගන,  පරිණත අනාතයාං ය් 

විධියට ඉදිරියට ය් න අපි බලාශපොශරෝතතු ශවනවා.   

විශ ේෂශය් න නශේ අනාතයාං ශා ශල්කම්තුනා ප්රුවඛ්, නශේ 

අනාතයාං යට අුවබද්ධ සියලුන රයතනවල සියලුන නිලධාරි 

නහ්තන නහ්තමීය ්   ශනොනිෙන අනාතයාං ය් හව ටියට ඉතාන්තන 

කාර්ය්ෂන  ්තින්ත ානතා  ශසේවාව් ඉෂ්ට  කර් නට දිවා  

රාත්රි  ශනොබලා කටයුතු කිරින පිළිබහව එතුන් ලාට නශේ  ස්තුතිය 

ුනෙ කරනවා.  තවදුරට්ත ශනන විවාෙය ඉදිරියට ශගන ය් නට ශම් 

ගරු සභාශේ සියලුන ඇනතිතුන් ලාට්ත, න් ත්රීතුන් ලාට්ත  

අවස්ථාව ලබා ශෙමි්  නශේ කථාව අවස්  කරනවා. ශබොශහොන 

ස්තුතියි. 

 

ගරු නිසයෝජය ෙභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

ශබොශහොන ස්තුතියි. மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா. 

 

 

[பி.ப. 2.04] 

 

ගරු ඩේලෙන සද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
சகபக்குத் தகலகமதாங்குகின்ற தகளரவ பிரதித் 

தவிசாளர் அவர்கமள, இன்கறய தினம் நகடதபறும் 

புத்தசாசன மற்றும் வடமமல் அபிவிருத்தி அகமச்சு, 

வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் 

அகமச்சு ததாடர்பான வரவு தசலவுத்திட்டக் குழுநிகல 

விவாதத்தில் எனது கருத்துக்ககளயும் முன்கவப்பதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் வைங்கியகமக்கு நன்றிகயத் ததாிவிக்கின்மறன். 

இங்கு எனக்கு முன்னர் மபசிய அகமச்சர் தகளரவ சஜித் 

பிமரமதாஸ அவர்கள் மதசிய நல்லிணக்கம் ததாடர்பாகப் பல 

விடயங்ககள முன்கவத்தார். அவர் தன்னுகடய தகப்பனா 

கரப்மபால மதசிய நல்லிணக்கத்கத முன்தனடுப்பார் என்ற 

நம்பிக்கக இருந்தாலும், இந்தச் சகபயில் அது பற்றிய சில 

கருத்துக்ககளக் கூற விரும்புகின்மறன். எனது உகரகய 

கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சின்கீழ் வருகின்ற ததால் 

தபாருள் திகணக்களத்திலிருந்து ஆரம்பித்து, புத்தசாசன 

அகமச்சு ததாடர்பாகவும் வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற 

அகமச்சு ததாடர்பிலும் சில கருத்துக்ககள முன்கவக்க 

விரும்பு கின்மறன்.   

 

ගරු නිසයෝජය ෙභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Hesha Withanage will now 

take the Chair. 
 

අනතුරුව ගරු නිසයෝජය කාරක ෙභාපතිතුමා මූලාෙනසයන් 
ඉවත් වුසයන්  ගරු  සහේෂා විතානසේ මහතා මුලාෙනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு மஹசா விதானமக 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 
 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ්තරීතුනා කථාව කර් න.  

 
ගරු ඩේලෙන සද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda)                                                                                                                             
Hon. Sajith Premadasa, you speak about national 

integration like your father. So, I think, you have a 
genuine interest in that. So, I would like to raise some 
points with regard to that. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Thank you. 

 
ගරු ඩේලෙන සද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ததால்தபாருள் திகணக்களத்தின் ஆக்கிரமிப்பு என்பது 

எமது மக்ககளக் கடந்த யுத்த காலத்கதவிட அதிகளவில் 

உணர்வு ாீதியாகப் பாதித்து வருகின்ற ஒரு தசயற்பாடாகமவ 

அகமந்து வருகின்றது. யுத்த காலத்தில் பல்மவறு பாதிப்புக்கள் 

இருந்தமபாதிலும் எமது மக்கள் தங்களது மத வைிபாடுககள 

மமற்தகாண்டாவது தங்ககளச் சற்று ஆசுவாசப்படுத்திக் 

தகாண்டிருந்தார்கள். இன்றும் அவர்கள் பல்மவறு 

பிரச்சிகனகளுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து வருகின்றமபாதிலும், 

தாங்கள் காலங்காலமாக வைிபாடுககள மமற்தகாண்டிருந்த 

மத ஆலயங்ககளக்கூட பறிதகாடுத்துவரும் நிகலயில் 

அவர்கள் பாிதவித்துக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  

'கமய், பன்சலய், தவவய், தாதகபய்’ அதாவது ஊரும் 

பன்சகலயும் குளமும் தாது மகாபுரமும் என்று சிங்கள தபௌத்த 

மக்கள் வாழ்வியலில் இருந்து வருகின்ற கட்டகமப்பிற்கு ஏற்ப, 

ஏகனய இன மத மக்களும் ஊரும் மத வைிபாட்டுத் தலங்களும் 

குளங்களும் மகாபுரங்களும் என்ற கட்டகமப்பின்கீழ் வாழ்ந்து 

பைகியவர்கள். ஆனால், இன்று வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களிமல எமது மக்களது வாழ்விடங்கள், வாழ்வாதார 

இடங்கள் மற்றும் வைிபாட்டுத் தலங்கள் என்பன 

ததால்தபாருள் திகணக்களத்தினால் அபகாிக்கப்பட்டு 

வருகின்ற இக்கட்டான சூழ்நிகல ததாடர்கின்றது. அந்த 

வககயில் பல நூற்றாண்டு காலமாக எமது மக்களால் 

745 746 

[ගරු සින්ත ශප්රේනොස නහතා] 
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வைிப்பட்டு வந்த முல்கலத்தீவு தசம்மகல நீராவியடிப் 

பிள்களயார் ஆலய விவகாரம், புல்மமாட்கட அரசி ஆகல 

மகலப்பகுதி விகாகர அகமத்தல் விவகாரம், குமுைமுகன, 

குருந்தூர் மகலயில் விகாகர அகமத்தல் விவகாரம், வவுனியா 

தநடுங்மகணி, தவடுக்குநாறிமகல ஆதிசிவன் ஆலய 

விவகாரம், ஐயனார் ஆலய விவகாரம், ததன்னமரவடி 

கந்தசாமிமகல விகாகர அகமப்பு விவகாரம், மூதூர், 

சூகடக்குடா மத்தளமகலப்பகுதி முருகன் ஆலய விவகாரம், 

மகாமணஸ்வரர் ஆலய விவகாரம் என்பவற்கறக் 

குறிப்பிடலாம். அமதமநரம் முல்கலத்தீவு மூன்று முறிப்பு 

கண்ணகி அம்மன், வற்றாப்பகளக் கண்ணகி அம்பாள் 

ஆலயம், சிவபுரம் சிவாலயம், ஒட்டுசுட்டான் தான்மதான்றி 

ஈஸ்வரர் ஆலயம், மாந்கத கிைக்கு ஆதி சிவன் மகாயில் 

மபான்ற ஆலயங்களுக்கு அருகிலுள்ள இடங்கள் 

மபான்றவற்றில் ததால்தபாருள் திகணக்களத்தின் தசயற்பாடு 

களால் இன முரண்பாட்டு நிகலகமகள் மதாற்றுவிக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. இந்த வககயில் வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் 

எமது மக்கள் மத்தியில் ததால்தபாருள் திகணக்களத்தினால் 

பாாிய பிரச்சிகனகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதிலும், 

குறிப்பாக மாவட்ட ாீதியில் எடுத்துக்தகாண்டால், 

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திமலமய அதிகளவான இடங்கள் 

ததால்தபாருள் இடங்களாக அகடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

துணுக்காய் பிரமதசச் தசயலகப் பிாிவில் ஆலங்குளம் 

புராதன தூபி கட்டடச் சிகதவுகள், ஒட்டுசுட்டான் அம்பகாமம் 

- இரகணமடு வட்டக்காலிக் குளத்தின் கிைக்காகவுள்ள 

சிகதவுகள், மண்மமடுகள், முத்துஐயன்கட்டுக் குளத்கத 

அண்மித்த பகுதியில் சிகதவகடந்த கட்டடங்கள், மதில்கள், 

கற்சிகதமடுக் கிராமத்தின் மபராறு கட்டட சிகதவுகளும் 

கற்றூண்களும், தகாட்டியமகலக் கிராமத்திலுள்ள 

தகாடிக்கற்சி தகாட்டிமகலப் பகுதியில் நீர் வடி தவட்டப்பட்ட 

மகாபுர மமடும் கட்டடச் சிகதவுகளும், பண்டாரவன்னியன் 

கிராமத்தில் அகமந்துள்ள புகதயல்பிட்டி, கனகரத்தினம் 

கிராமத்தில் அகமந்துள்ள ததால்லியல் சிகதவு, மபராறு 

பகைகமவாய்ந்த அகணக்கட்டு, மன்னாகண்டால் புராதன 

கட்டடச் சிகதவு, ஒதியமகலக் குககத் ததாகுதி, ஒட்டுசுட்டான் 

தான்மதான்றீஸ்வரர் ஆலயப் பகுதியில் உள்ள ததால்லியல் 

சிகதவுகள், ககரத்துகறப்பற்று பிரமதசச் தசயலாளர் பிாிவில் 

உள்ள தசம்மகலக் கிைக்குத் தாதுமகாபுர மமடுகள் மற்றும் 

ததால்லியல் சிகதவுகள், குமுைமுகன தண்ணிமுறிப்புக்குள 

மகாபுர மமடுகளும் சிகதவுகளும், குமாரபுரத்திலுள்ள ஸ்ரீ 

சித்திர மவலாயுத முருகன் ஆலயத்தின் ததால்லியல் 

சிகதவுகள், குமுைமுகனப் பிள்களயார் மகாவிகல அண்மித்த 

சிகதவுகள், ஆண்டாங்குளத்தில் மகாபுர மமடுகள், கட்டடச் 

சிகதவுகள், தகாக்கிளாய் வண்ணாத்திக்குள ததால்லியல் 

சிகதவுகள், முல்கலத்தீவுப் தபாதுச்சந்கத வளாகம், மாந்கத 

கிைக்கு வவுனிக்குளம் சிறிமகலக் மகாவிலும், சிகதவுகளும், 

கீாிசுட்டான் பறங்கியாற்றுக் மகாபுரங்களும் சிகதவுகளும், 

சிறாட்டிக்குளம் தவட்டுநீராவித் தாதுமகாபுர மமடுகள், 

மூன்றுமுறிப்பு தகாம்பு அச்சுக் குளம் கிராம கட்டடச் 

சிகதவுகள், வன்னி விளாங்குளம் தபாியகுளம் கட்டடச் 

சிகதவுகள், தசங்கல் மதில் சிகதவுகள், பூவரசன்குளம் 

பத்திரகாளி அம்மன் மகாவில் கல்தவட்டும் சிகதவுகளும், 

பாண்டியன்குளம் சிவன்மகாவில் கட்டடச் சிகதவுகள், 

விநாயகபுரம் மகாபுர மமடு, நட்டாங்கண்டல் கட்டடச் 

சிகதவுகள், துணுக்காய் வன்னாாிக்குளக் கிராமத்திலுள்ள 

தவல்லியாவில்லு சிகதவுகள் மபான்ற பல்மவறு இடங்கள் 

ததால்தபாருள் திகணக்களத்தினால் அகடயாளப்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. ஆனால், இவற்றில் பல இடங்கள் எமது மக்களால் 

பல நூற்றாண்டு காலமாக பூர்வீகமாக வைிபட்டு வந்த 

இடங்களாகக் காணப்படுகின்றன. அந்த வககயில் 

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் 40 இடங்கள் தங்களது 

ஆளுககக்கு உட்பட்ட இடங்கள் எனக் மகாரப்பட்டு, 

அவற்கற உடனடியாக அளவீடு தசய்து தருமாறு 

ததால்தபாருள் திகணக்களம் நில அளகவத் 

திகணக்களத்திடம் மகாாியுள்ளதாகத் ததாிய வருகின்றது. 

ஆனால், இந்த இடங்கள் எமது மக்களின் வைிபாட்டுத் 

தலங்ககளக் தகாண்டகவ மட்டுமல்ல, வாழ்விடங்களாகவும், 

வாழ்வாதார இடங்களாகவும் இருந்தகவ என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Member, may I respond? 

 

ගරු ඩේලෙන සද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda)                                                                                                 

Shall I finish my speech first? I have only a few 
minutes. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
I will take only one minute. Can you kindly give us 

that in writing?  
 

ගරු ඩේලෙන සද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay. I would like to have a high-level meeting with 
you. Then, we can discuss. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
We will discuss with all the representatives of the 

North and the East.  I have to tell you one thing. If an 
area is demarcated as an archeological site, we have to 
respect the law of the country.  

 

ගරු ඩේලෙන සද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda)                                                                                                 

According to the Antiquities Ordinance, you have to 
save that site. You cannot construct new buildings on that 
site. According to the Antiquities Ordinance you cannot 
do that. You have to safeguard the site.  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
You have just listed  a whole series of issues.  

 

ගරු ඩේලෙන සද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

I will come with that. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Then, we can discuss. We are willing to support. But I 

have to tell you one thing. We have to respect the 
archeological laws and regulations. That has to be done.  
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු ඩේලෙන සද්වානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Definitely, there is no doubt about that. That is why I 
said that you are very interested in national reconciliation, 
like your father. So, I believe in that.  

எனமவ, இத்தககய எமது மக்களின் இடங்ககள 

அபகாிப்பது ததாடர்பில் தற்மபாது கலாசார அலுவல்கள் 

அகமச்சராக இருக்கின்ற தகௌரவ சஜித் பிமரமதாச அவர்கள் 

தனது அவதானத்கதச் தசலுத்தி, எமது மக்களின் நிம்மதியான 

வாழ்க்கக ததாடர்பில் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற இகடயூறுககள 

நீக்குவதற்கு முன்வர மவண்டும் எனக் மகட்டுக் 

தகாள்கின்மறன். இருந்தமபாதிலும் விகரவில் ஓர் உயர்மட்டக் 

கலந்துகரயாடகலச் தசய்வதற்கு அவர் இணங்கியகமக்கு 

நன்றி!  

வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களிமல வரலாற்றுக் 

காலந்ததாட்டு எமது மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். கடந்த 

கால யுத்தம் காரணமாகப் பல்மவறு இடப்தபயர்வுகளுக்குப் 

பின்னர் தற்மபாது தங்களது தசாந்த இடங்களில் 

மீளக்குடிமயறி வாழ்ந்து வருகின்றனர். மமலும், மீளக்குடிமயறி 

வாழ்வதற்காகப் மபாராடிக் தகாண்டிருக்கின்றனர். இந்த 

நிகலயில், புதிது புதிதாகத் ததால்தபாருள் திகணக் 

களத்திற்குச் தசாந்தமான இடங்கள் என அங்மக இருக்கின்ற 

தபரும்பாலான நிலங்ககள மற்றும் எமது மக்களின் வரலாற்று 

ாீதியிலான மதவைிபாட்டுத் தலங்ககளப் பிடித்து 

கவத்துக்தகாண்டு, எமது மக்களின் உணர்வுகளுடன் நீங்கள் 

விகளயாடிக் தகாண்டிருப்பீர்கள் என்றால், இந்த நாட்டில் 

நீங்கள் எத்தகன மகாடி மில்லியன் ரூபாய் தசலவைித்தாலும், 

மதசிய நல்லிணக்கம் என்பது கானல் நீராகமவ இருக்கும் 

என்பதில் சந்மதகமில்கல. உண்கமயிமலமய இந்த நாட்டில் 

அகனத்து மக்களும் சம உாிகம தகாண்டவர்களாக வாை 

மவண்டுதமன்றால் ஏகனய மதங்ககளச் சார்ந்த மக்ககள 

உணர்வு ாீதியில் புண்படுத்தாத வககயில் நீங்கள் உங்களது 

தசயற்பாடுககள மமற்தகாள்ள மவண்டும்.  

வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் ததால்தபாருள் 

அகடயாளங்கள் தகாண்ட ததால்லியல் இடங்கள் 

காணப்படுமாயின் அந்தந்த மாவட்டங்களில் வாழுகின்ற இன, 

மதங்ககளச் சார்ந்த ததால்லியல் நிபுணர்ககள - வரலாற்றுப் 

மபராசான்ககளக்தகாண்டு அதகன அகடயாளப்படுத்துங்கள்! 

இந்த நாட்டில் வாழுகின்ற அகனத்து மக்களுக்கும் வரலாறுகள் 

இருக்கின்றன. அந்தந்த இன மக்கள் பரம்பகர, பரம்பகரயாக 

வரலாற்று ாீதியாக வாழ்ந்து வருகின்ற பகுதிகளில் அவர்கள் 

சார்ந்த வரலாற்றுத் ததால்லியல்கள் இருக்கலாம். எனமவ, 

ததால்தபாருள் திகணக்களத்தில் அந்தந்த இன 

ஆய்வாளர்ககள இகணத்துக் தகாள்ள வைிவகககள 

மமற்தகாள்ள மவண்டும் அல்லது பல்ககலக்கைங்களிலுள்ள 

தமிழ் மற்றும் இஸ்லாமிய வரலாற்றுப் மபராசான்களின் 

உதவிகள் தபறப்பட மவண்டும் என்று தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்களிடம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் மகட்டுக்தகாள்ள 

விரும்புகின்மறன். இது எதுவுமம இல்லாமல் தகாழும்பிலிருந்து 

தசல்கின்ற அதிகாாிகளாலும் தகாழும்பிலிருந்து விடுக்கப் 

படுகின்ற தகவல்களின் அடிப்பகடயில் தசயற்படுகின்ற 

காவல்த்துகறயினராலும் இத்தககய இடங்ககளப் பிடிக்கின்ற 

தசயற்பாடுகள் மமற்தகாள்ளப்படுதமனில், அது இனங்களுக் 

கிகடயில் மீண்டும் மீண்டும் குமராத மனப்பாங்கிகனமய 

வளர்க்கும் என்பதகன நீங்கள் உணர மவண்டும். முப்பதாண்டு 

கால யுத்தத்தில் பாடம் படிக்காத நீங்கள், மவறு எப்மபாது 

பாடம் படிக்கப் மபாகிறீர்கள்? எனக் மகட்க விரும்புகின்மறன். 

தபௌத்த மக்கள் இல்லாத இடங்களில், ஏகனய 

மதங்ககளச் சார்ந்த மக்கள் வாழுகின்ற பகுதிகளில் 

பலவந்தமாகப் தபௌத்த விகாகரககள அகமக்கின்ற, 

சிகலககள கவக்கின்ற சிலரது முயற்சிகளாலும் இனங்களுக் 

கிகடயில் இத்தககய முரண்பாட்டு நிகலகமகள் மதான்றி 

வருவகதயும் நாம் அவதானித்து வருகின்மறாம். எமது மக்கள் 

தபௌத்த விகாகரகளுக்கு எதிரானவர்கள் அல்லர். ஆனால், 

தபௌத்த விகாகரககளமயா சிகலககளமயா ஓர் 

இனத்தின்மீதான இன்மனார் இனத்தின் ஆக்கிரமிப்புச் 

சின்னங்களாகப் பயன்படுத்தாதீர்கள் என்மற அவர்கள் 

மகாருகின்றனர். மத ாீதியில் புனிதமானவற்கறக் தகாண்டு 

ஏகனய மதத்தவர்ககளப் புண்படுத்தாதீர்கள்! வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களில் சிங்கள தபௌத்த இராணுவத்தினர் மற்றும் 

தபாலிஸார் இருக்கின்றனர். அவர்களது வைிபாடுகளுக்குப் 

தபௌத்த விகாகரகள் மதகவ. ஆகமவ, அவர்கள் தாங்கள் 

தாித்துள்ள இடங்களில் அதகன அகமத்துக் தகாள்கிறார்கள். 

அதகன எமது மக்கள் யாரும் எதிர்க்கமாட்டார்கள். ஆனால், 

அவர்கள் அங்கு இருக்கின்ற காணி, நிலங்கள் எமது மக்களது 

எனில், அந்தக் காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டதன் பின்னர் 

ஏற்படக்கூடிய நிகலகமகளும் அவதானத்தில் தகாள்ளப் 

பட்மட இத்தககய ஏற்பாடுககள மமற்தகாள்வது 

சிறந்ததாகும். வடக்கிமல மதசிய கீதம் தமிைிலும் 

சிங்களத்திலும் ஒலிப்பது மட்டும் நல்லிணக்கம் அல்ல. எனமவ, 

நாடு முழுக்க அது நிகைக்கூடிய வககயில் தமிழ் மக்களும் 

சிங்கள மக்களும் முஸ்லிம் மக்களும் ஒற்றுகமயாக வாை 

மவண்டும். அதற்கான வைிவககககள முதலில் 

ஏற்படுத்துங்கள்.  

இந்த நாட்டில் தபௌத்த மக்கள் வாைாத பகுதிகளில் 

தபௌத்த விகாகரககள அகமப்பதற்கு முயலுகின்ற சக்திகள், 

தபௌத்த மக்கள் வாழுகின்ற பகுதிகளில் தசயற்பட்டு வருகின்ற 

தபௌத்த விகாகரகளின் குகறபாடுகள், அபிவிருத்திகள் 

பற்றிக் கவகலயகடவதில்கல. 2012ஆம் ஆண்டின் 

கணக்தகடுப்பின் பிரகாரம் இந்த நாட்டிமல 10,920 தவதஹர, 

விகாகரகள் இருந்துள்ளன என்றும், அதுகாலவகரயில் சுமார் 

400க்கும் மமற்பட்ட தவதஹர, விகாகரகள் மூடப்பட்டுள்ளன 

என்றும் ததாிய வருகின்றது. கடந்த ஆண்டில் பல விகாகரகள் 

- புராதன விகாகரகள் அைிவகடயக்கூடிய நிகலக்குத் 

தள்ளப்பட்டு வருவதாக ஊடகங்களின்மூலம் அறிந்திருக் 

கின்மறாம். பதுகள, சிறிமல்தகாட ஸ்ரீ விஜயராமஸ்தான 

விகாகரயில் பல்மவறு குகறபாடுகள் காணப்படுவதாகவும், 

மாவனல்ல பிரமதசச் தசயலாளர் பிாிவிலுள்ள பலத்கமுவ 

புராண தபா கல்தலன - கற்குகக விகாகர காடு மண்டி, 

அங்குள்ள தபறுமதிமிக்க, வரலாற்று ாீதியில் புகழ்மிக்க 

ஓவியங்கள் அகனத்தும் அைிவுற்று வருவதாகவும், தபலிஅத்த, 

வில்அத்தர வரலாற்றுப் புகழ்தபற்ற புராண விகாகரயின் 

சிகல மற்றும் சுவர் ஓவியங்கள் அைிவகடயக்கூடிய நிகலயில் 

இருப்பதாகவும், கன்மததமதகம, நிக்க சலானுவர வரலாற்றுப் 

புகழ்மிக்க மகாகிாி மசத்தியாராம ரஜமகா விகாகர காடு 

மண்டிக் கிடப்பதாகவும், குருநாகல்  மாவட்டத்திமல 

வரலாற்றுப் தபறுமதிமிக்க கல்கமுவ அருகில் அகமந்துள்ள 

தரஸ்தவதஹர புராண விகாகரயில் இருக்கின்ற கண்டி 

யுகத்துடன் ததாடர்புகடய மிகப் தபறுமதியான ஓவியங்கள் 

மற்றும் தகௌதம புத்தர் சிகல மங்கி வருவதாகவும், வலகம்பா 

மன்னர் நிர்மாணித்துள்ள ஊவா பரணகம உலுகல ரஜமகா 

விகாகர நாளுக்கு நாள் அைிவகடந்து வருவதாகவும் 

குறிப்பிடப்படுகின்றது. இப்படி எத்தகனமயா வரலாற்று 

ாீதியிலான தபௌத்த விகாகரகள் சிங்கள தபௌத்த மக்கள் 

வாழுகின்ற பகுதிகளில் மகட்பாரற்ற நிகலயில் 

காணப்படுவதாக எத்தகனமயா தசய்திகள் நாளுக்கு நாள் 

வருகின்றன. மமலும், தபௌத்த விகாகரகள் சம்பிரதாயத்தில் 

749 750 



2019 නාර්තු 16 

மிகச் சிறப்புவாய்ந்த நிர்மாணமான தரம்பிட்ட - அதாவது 

மகாபுரங்கள்மீது அகமக்கப்பட்ட 204 விகாகரகள் 

இலங்ககயில் இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக 2017ஆம் ஆண்டு 

ததாிய வந்திருந்தது. அவற்கறப் பாதுகாத்து, பராமாிப்பதற் 

கான நடவடிக்ககககள மமற்தகாள்ளுங்கள்!  

எனமவ, இனங்களுக்கிகடயில் முரண்பாடுககள மீளத் 

மதாற்றுவிக்காத வககயில், அகனத்து மதங்களின் 

நடவடிக்கககளும் மமற்தகாள்ளத்தக்க வககயில் பாதுகாத்துக் 

தகாள்வது இந்த நாட்டில் மதங்களுக்குப் தபாறுப்பாக 

இருக்கின்ற அகமச்சர்களினதும் தபாறுப்பாகும் என்பகதயும் 

வலியுறுத்தி, மதசிய நல்லிணக்கச் தசயற்பாட்டில் புத்தசாசன 

அகமச்சினதும், கலாசார அகமச்சினதும் பணிகள் மிக 

அத்தியாவசியமாகும் என்பகதயும் ததாிவித்துக் தகாள் 

கின்மறன். 

அடுத்ததாக, வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற அகமச்சு 

ததாடர்பில் கூறுகின்றமபாது, 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து 

இதுவகரயில் 1,273 மாதிாிக் கிராமங்கள் அகமப்பதற்கான 

பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுவகரயில் 170 

க்கும் மமற்பட்ட மாதிாிக் கிராமங்கள் அகமக்கப் 

பட்டுள்ளதாகவும் ததாிய வருகின்றது. வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களிலும் வீடகமப்புத் திட்டங்கள் ததாடர்பில் 

அகமச்சர் சஜித் பிமரமதாச அவர்கள் அவதானம் தசலுத்தி 

வருவது வரமவற்கத்தக்கது. இருப்பினும், வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களில் மிகுந்த தபாருளாதாரப் பாதிப்புகளுக் 

குட்பட்டு வாழ்கின்ற மக்களுக்குக் குறித்த கடன் உதவித் 

திட்டங்கள் இன்னமும் ஜீரணித்துக்தகாள்ள இயலாத 

நிகலயிமலமய இருக்கின்றன. அந்த வககயில், தற்மபாகதய 

நிகலயில் அவர்களுக்கு ஏகனய வீடகமப்பு உதவித் 

திட்டங்கமள தபாருத்தமானகவயாக இருக்கின்றன. மமலும், 

ஏற்தகனமவ கடன் தபற்று, வீடகமப்பு நடவடிக்ககககள 

முடித்துக்தகாள்ள இயலாத நிகலயில் இருக்கின்ற வடக்கு, 

கிைக்கு மக்களுக்கு நிவாரணங்கள் வைங்கப்பட மவண்டிய ஒரு 

நிகல காணப்படுகின்றது. இது ததாடர்பில் நான் ஏற்தகனமவ 

தகௌரவ அகமச்சர் சஜித் பிமரமதாச அவர்களிடம் மகாாிக்கக 

விடுத்திருந்மதன். ஆனாலும், நிர்வாகச் சட்டதிட்டங்களுக்கு 

அகமவாக அதகன மமற்தகாள்ள இயலாது என்ற பதிமல 

முன்கவக்கப்பட்டிருந்தது. வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்ககளப் 

தபாறுத்தவகரயில், அப்பிரமதச மக்கள் பல்மவறு 

பாதிப்புககள அகடந்துள்ள மக்கள் என்பதால், அகமச்சரகவ 

ாீதியிலான முடிவுககளயாவது எடுத்து, வீடகமப்புக் 

கடன்ககளத் திருப்பிச் தசலுத்த இயலாத நிகலயிலுள்ள 

மக்களுக்கு ஒரு நிவாரணத்கத வைங்க அவர் நடவடிக்கக 

எடுத்தால், அது எமது மக்களுக்கு தபரும் நன்கமயாக 

அகமயும்.  

வீடகமப்பு அதிகாரசகபயின்கீழ் வீடுககள அகமப்ப 

தற்குக் கடந்த ஆண்டு ஐந்து இலட்சம் ரூபாய் வீதம் 

வைங்கப்பட்டு வந்த நிகலயில், இவ்வாண்டு கட்டடப் 

தபாருட்களின் விகல அதிகாிப்கபயடுத்து அது ஏழு 

இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாயாக அதிகாிக்கப்பட்டுள்ளது 

எனத் ததாிய வருகின்றது. ஆனால், கடந்த வருடம் டிதசம்பர் 

மாதம் 28ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட 150 வீடுகளுக்கு 

மமற்பட்ட வீடுககளக் தகாண்ட வீடகமப்புத் திட்டத்திற்கு 

ஐந்து இலட்சம் ரூபாய் வீதமம வைங்கப்பட்டுள்ளது. எனமவ, 

தற்மபாகதய கட்டடப் தபாருட்களின் விகலமயற்றத்திற்கு 

அகமவாக அத்ததாககயிகன ஏழு இலட்சத்து ஐம்பதாயிரமாக 

அதிகாித்து வைங்குமாறு தகௌரவ அகமச்சர் சஜித் பிமரமதாஸ 

அவர்களிடம் மகட்டுக் தகாள்கின்மறன். அமதமநரம், வடக்கு, 

கிைக்கு மாகாணங்களில் எமது மக்களுக்கு இந்த ஏழு 

இலட்சத்து ஐம்பது ஆயிரம் ருபாய் ததாககயானது 

மபாதுமானதாக இல்கல. தற்மபாது மீள்குடிமயற்ற 

அகமச்சின் மூலமான வீடகமப்புக்தகன 10 இலட்சம் ரூபாய் 

வைங்கப்பட்டு வருகின்றது. எனமவ, வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களுக்தகன இந்நிதித் ததாககயிகன 

அதிகாிப்பதற்கும் அகமச்சர் அவர்கள் ஒரு விமசட திட்டத்கத 

முன்தனடுத்தால் அது எமது மக்களுக்குப் தபரும் உதவியாக 

அகமயும் என்பகதயும் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்பு 

கின்மறன். அத்துடன், பல்மவறு புள்ளியிடல் திட்டங்களில் 

உள்ள முரண்பாடுகள் காரணமாக மீள்குடிமயற்ற அகமச்சின் 

10 இலட்சம் ரூபாய் தபறுமதியான வீடுககள 

தபற்றுக்தகாள்ள இயலாதுள்ள மக்ககள எந்ததவாரு வீட்டுத் 

திட்டத்திலும் இகணத்துக்தகாள்ளாத நிகலமய காணப்படு 

கின்றது. எனமவ, இம்மக்களுக்கு வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களில் மதசிய வீடகமப்பு அதிகாரசகபயால் 

முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்ற வீடகமப்புத் திட்டங்களில் 

முன்னுாிகம அடிப்பகடயில், மானிய விகலயில் வீடுககள 

வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டும் என்றும் இந்த 

சந்தர்ப்பத்தில் தகௌரவ அகமச்சர் சஜித் பிமரமதாஸ 

அவர்களிடம் மகட்டுக் தகாள்கின்மறன்.   

தகௌரவ அகமச்சர் சஜித் பிமரமதாஸ அவர்களது 

தகப்பனாரான காலஞ்தசன்ற தகௌரவ பிமரமதாச 

அவர்கமளாடு எனக்கு தநருக்கமான உறவு இருந்தது. தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் தன்னுகடய உகரயில் நல்லிணக்கம் 

ததாடர்பாக அக்ககறகய தவளிப்படுத்தியிருந்தார். அந்த 

வககயில் அவர் தனது தகப்பனாாின் வைிகய முன்மனற்ற 

கரமாகப் பின்பற்றுகின்றார் என்பகதக் கூறி, சந்தர்ப்பத்துக்கு 

மீண்டும் நன்றி ததாிவித்து, விகடதபறுகின்மறன். வணக்கம்.   

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට, ගරු නිහාල් ගල්ප්තති න් ත්රීතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි 

6ක කාලය් තිශබනවා. 

 
[අ.භා.2.2 ]  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නට කථා කර් න අවස්ථාව 

ලබාදීන පිළිබහව ඔබතුනාට ස්තුතිව් ත ශවනවා.  

ගරු ඇනතිතුනනි, නධයන සංස්කෘතික අරුවෙලි්  පාලනය වන 

ුනරා විෙයා සථ්ාන විශද්  සංචාරකයි්  සහ ශද්ශීය සංචාරකයි්  

නිර් තරශය් න නිරී්ෂණය කරනවා; ඒ ස්ථානවල සංචාරය 

කරනවා. ුනරා විෙයා ස්ථානවලි්  ලවශබන රොයන 

විහාරස්ථානවල ප්රගතියට ශයදීන සම්බ් ධශය්  ගවටලුව් 

තිශබනවා. ඒ ශකශරහි ඔබතුනාශේ අවධානය ශයොුව කරනවා. 

විශ ේෂශය් න අගනවතිතුනාශේ සහ නවති ඇනතිවරු් ශේ 

අවධානය ශයොුව වන, අුවග්රහය ලබන ප් සල් හවරුණාන, එවවනි 

අවධානය ශයොුව ශනොවන අනිකුණා්ත ප් සල්වලට ශම් ප්රතිලාභ 

ලවශබ් ශ්  නවහව. ඒ නිසා ගරු ඇනතිතුනනි, නා ඔබතුනාශග්  

ඉල්ලීන් කරනවා, විශ ේෂශය් න ශම් ගවන සවලකිලින්තශවලා, 

අවධානය ශයොුව ශනොවුණු ප් සල්වලට කුණාඩම්නාශේ සවලකිල්ල් 

ේව් ශ්  නවතුව ඒ ප් සල් ශකශරහි අවධානය ශයොුව 

කර් නය කියා. එයට ශහේතුව ශනයයි. ගරු ඇනතිතුනනි, 

විනධයගත ප්රතිපාෙනවලි්  අපට ලවශබ් ශ්  ඉතා ුභළු ුවෙල් 

ශ් . අපට ප් සල්වලි්  වි ාල ඉල්ලුන් ලවබී තිශබනවා, 

751 752 



පාර්ලිශම්් තුව 

ශන් න ශම් ප් සල්වල තිශබන අව යතාව්  ඉෂ්ට කර ශේ නය 

කියා. ඒ සහහා විශ ේෂශය් න ඔබතුනාශේ අවධානය ශයොුව කර, ඒ 

ප් සල්වලට යු්තිය ඉෂ්ට කර් නය කියා නා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇනතිතුනනි, ඊළඟට නධයන සංස්කෘතික අරුවෙල ගවන්ත 

කිය් න ඕනෑ. නධයන සංස්කෘතික අරුවෙලට තවන්ත අධය්ෂ 

ානරාල්වරයකුණා ප්ත කර නවහව. ඔබතුනා සංස්කෘතික ්ශෂේ්ය 

භාර ග්තතාට පස්ශසේ නධයන සංස්කෘතික අරුවෙලට තවන්ත 

අධය්ෂ ානරාල්වරයකුණා ප්ත කර නවහව. නධයන සංස්කෘතික 

අරුවෙලට ප්ත කරන අධය්ෂ ානරාල්වරයා අනිවාර්යශය් න ශ්රී 

ලංකා ුනරා විෙයාඥයි් ශේ සභාශේ අධිසානාිනක්තවය ෙරුන 

ශකශනකුණා විය යුතුනයි. ඔබතුනා ඒ සම්බ් ධශය්  අවධානය 

ශයොුව කර් න කියා නා ඉල්ලීන් කරනවා.  

ගරු ඇනතිතුනනි, ුනරා විෙයාව විෂයය හොරා සානානය සහ 

විශ ේෂශේදි උපාධි ලබාග්ත 200ශෙශන් අෙ රැකියා නවතුව 

සිටිනවා.  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 

නැඟී සිටිස ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඉ් න ඇනතිතුනා. නා ඉ්නනි්  කිය් නම්. ඒ අයට රැකියා 

ලවබිලා නවහව. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ සියලුශෙනාන බහවා ග් න තී් දුව් ග්තතා. 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 ඔබතුනා කිේවා, ඒ සියලුශෙනාන බහවා ග් න තී් දුව් 

ග්තතාය කියා. ඒක ඉතාන්තන ශහොහයි. ඉතාන්ත කඩිනමි්  ඒ 

කටයු්තත කර් නය කියා ඉල්ලීන් කරනවා.  

ගරු ඇනතිතුනනි, ුනරා විෙයාව උපාධි ලබාග්ත අය රැකියා 

නවතුව සිටියදී, ඉතිහාසය සහ ුනරා විෙයාව උපාධිය ශනොකරුන, 

ශබෞද්ධ ෙර් නය පිළිබහ උපාධිය් තිශබන වලස්ුවල්ල ාාතික 

පාසශල් 10 වසශර් සිට පහළ ප් තිවලට බුද්ධාගන විෂයය සහ 

සිංහල විෂයය උග් වුන ුවරුතශවල ුභනනශාෝති හාුවදුරුශවෝ 

ෙකුණාණු පළා්ත භාර ුනරා විෙයා සහකාර අධය්ෂ ුරරයට ප්ත කර 

තිශබනවා. ෙව්  වසර ගණනාව් ගතශවලා තිශබනවා. ඔබතුනා 

ශනොශවයි, ශම් කටයු්තත කශළේ. ශම් කටයු්තත කශළේ විායොස 

රාාප්ෂ නවතිතුනා සංස්කෘතික කටයුතු ඇනති ව ශය්  සිටියදීයි. 

නුව්ත ප්ර ්නය ශනයයි. ෙවස්  2 පාලන කාලශය්  පස්ශසේ ශම් 

කටයු්තත අශහෝසි වුණා ශ් . එය කනගාටුොයකයි. 

තුව් නා් ශසේ ශම් ගවන ශසොය් න. ඔබතුනා තනයි නවවත 

වතාව් ශනය තහවුරු කශළේ. ඒ සම්බ් ධශය්  ඔබතුනා 

ශසොය් න. ඒ වාශේන ශම් ප්ත කළ ස්වාමීය ්  වහ් ශසේ පිළිබහව, 

උ් වහ් ශසේශේ භාවිත සම්බ් ධශය්  ඔබතුනා ඉතාන්ත 

නිහතනාීතව ශසොයා බලා කටයුතු කර් නය කිය ාා නා ශම් 

ශනොශහොශ්තදී ඉල්ලීන් කරනවා. විශ ේෂශය් න ශම් ස්වාමීය ්  

වහ් ශසේශේ ස්වභාවය පිළිබහව, රියාකාරි්තවය පිළිබහව ශසොයා 

බල් න.  

ගරු ඇනතිතුනනි, තිස්සනහාරානය ප්රශද් ශා ර් මිනිතව් න 

ශටලිසිශ්  ගම්නානය පිහිටුවා තිශබන බව ඔබතුනා ේ නවා. ශම් 

ශටලිසිශ්  ගම්නානය පිහිශටේශේ ශම් රශට් කලාකරුව් ශේ 

යහපතටය කියන එක ඔබතුනා ේ නවා. එහි වර්තනාන ත්ත්තවය 

පිළිබහව ඔබතුනා නිරී්ෂණය කර් න. ඉතාන්තන කනගාටුොයක 

ත්ත්තවය් තනයි එතවන තිශබ් ශ් .  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ෙව්  සතියකට ඉස්ශසල්ලා. 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඔේ, ඇනතිතුනනි. එන නිසා ඔබතුනා විශ ේෂශය් න ඒ 

ස්ථානයට ගිහිල්ලා - [බාධා කිරීන්] ශන් න ශම් ාාතික සම්පත 

ඈලියාවට යව් ශ්  නවතුව  රර්ෂා කරග් න, සංර්ෂණය 

කරග් න කියා නා ඔබතුනාශග්  ඉල්ලීන් කරනවා.  

ගරු ඇනතිතුනනි, ශම් කාරණය ගවන්ත ඔබතුනාශේ විශ ේෂ 

අවධානය ශයොුව කරනවා. වසර 2,300් පනණ පවරිජ වීරකවටිය 

නයිගල රා නහා විහාරස්ථානය ුනරා විෙයා සහ ඓතිහාසික 

වටිනාකන් ඇති සම්භාවීතය පූාා භූමිය්. [බාධා කිරීන්] 

නයිගල ප් සල ගවනයි නන ශම් කිය් ශ් . 2016 වසශර් රාාය 

අුවග්රහය ලබමි්  ාාතික ශවස් උ්තසවය පවවව්තවූ ශම් ුනෙ බිශම් 

රර්ෂාවට රාශා ප්රතිප්තතිනය තීරණය් නත 2016 නවයි 

නාසශා 06 වන ො සිට 2019.01.02 ේවා සිවිල් රර්ෂක 

බලකාශා ශසබළු්  ශෙශෙශන් ශයොෙවා තිබුණා.  

ගරු ඇනතිතුනනි, 2019.01.03වවනි දින වන විට වහාන 

රියා්තනක වන පරිදි ශන් න ශම් ශෙශෙනා ඉව්ත කරලා 

තිශබනවා. ශම්ක තනිකරන ද්ශේ  සහගත ශද් පාලන බලපෑන් 

නත සිදු වුණු රියාවලිය් විධියට නන ඔබතුනා ඉදිරිශා ඉඳුරාන 

ප්රකා  කරනවා. විශ ේෂශය් න නයිගල ප් සශල් නායක 

හාුවදුරු ශවෝත, නන්ත එකතුශවලා අග්රානාතය ශල්කම්තුනාට, සිවිල් 

රර්ෂක ප්රධාීතතුනාට, ානරාල් ශකොස්ව්තත නහ්තනයාට, 

අධය්ෂ ානරාල් පල්ශල්ගන නහ්තනයාට, කතරගන ප්රධාීත 

ශම්ාර් රු්රිගු නහ්තනයාට අවස්ථා කිහිපයකදී  ුනද්ගලිකව කථා 

කරලා, ලිඛිතව ෙවුවව්ත කරලා තිශබනවා. ඇනතිතුනනි, ශම් 

වනතුරු්ත- 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒවා ශද් පාලනනය  කරුණු ශනොශවයි ශ් .  
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
නවහව, ඇනතිතුනනි. නන කිේශේ ඔබතුනා ශම් ගවන 

විශ ේෂශය් න ශසොයා බල් න කියලායි. නට කනගාටු ඔබතුනා 

ෙවුවව්තව ශහෝ ශනොෙවුවව්තව ශම් වවශඩ්ට සම්බ් ධ ශවලා 

තිශබනවා කියන එක නට ෙවන ග් න ලවබිලා තිශබනවා. නට 

සනාශව් න,  ඔබතුනා ශම් ගවන විශ ේෂශය්  ශසොයා බලා ශම් 

අපරාධය වවළව්වීනට  කටයුතු කර් න කියලා  ඉල්ලීන් 

කරනවා.  

753 754 

[ගරු නිහාල් ගල්ප්තති  නහතා] 
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ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නට තව විනාඩියක කාලය් 

ලබා ශේ න.  

 'නිවස්' යුව කුණාන්ෙ කියන එක පිළිබහව, ඒ 

නිර්ණායකය් ට අොළව ගරු ඇනතිතුනාට හසළ අ්තෙවකීන් 

තිශබනවා. ඔබතුනා විවිධ රටවලට ගිහි්  ඒ අ්තෙවකීම් ලබාශගන 

තිශබනවා. ඒ නිසා නන කිය් ශ්  -නන මීය ට කලිුව්ත ශම් ගවන 

කිේවා.- අඩුන ගණශ්  වසර  0්ව්ත රියා්තනක වන විධියට, 

අනාගත පරුනශර් ුභබසිද්ධිය ගවන කල්පනා කර ශම් නිවාස 

සවලුභම් කර සකස් කර ශේ න කියා නන විශ ේෂශය්  ඉල්ලීන් 

කරනවා. ඒ එ්කන ඇති හවකි අයට අඩුශවුව්ත, නවති බවරි අයට 

වවඩිශයුව්ත ප්ෂ ශේෙයකි්  ශතොරව නිවාස ලබා දීනට කටයුතු 

කර් න කියා නන ඉල්ලීන් කරනවා.  

එන ප්රශද් ශා  බිම් යටශවලා තිබුණු ශේලාශේදී ඒ අයව පදිංි  

කරවීනට ූ රියවවව හෙුන නිවාසවල  -ඔබතුනා්ත ශම් ගවන ේ නවා,

- ෙවනට කනලා රණතුංග කියන පාර්ලිශම්් තු න් ත්රීවරිය්ත, -ඇය 

ඉතාන දු්ප්ත පාර්ලිශම්් තු න් ත්රීවරිය්. -ඒ වාශේන නානල් 

නහ්තනයාශේ සම්බ් ධීකරණ ශල්කම් ශකශන් පදිංි  කරවලා 

තිශබනවා. කරුණාකර, ශම් අපරාධයට හවුල් ශව් න එපා කියා 

ඉල්ලා සිටිනවා. ශනය වහාන නිවවරදි කර නවති බවරි මිනිුභ් ට, 

අසහනයට ප්ත වුණු මිනිුභ් ට ශම් ශගවල් ලබා දීනට කටයුතු 

කර් නය කියා නන ශම් ශනොශහොශ්ත තුව් නා් ශසේශග්  

ඉල්ලීන් කරනවා.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොන ස්තුතියි, ගරු න් ත්රීතුනනි. මීය ළඟට, ගරු වාුභශද්ව 

නානාය්කාර නවතිතුනා.  

 
[අ.භා.2.3 ]  
 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අෙ නිවාස ඉදිකිරීම් සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ශා වවය ශීර්ෂය පිළිබහ විවාෙ 

කරන ශම් අවස්ථාශේ කරුණු කිහිපය් ෙව්වීනට ලවබුණු 

අවස්ථාව නන අගය කරනවා. ඉතා ශලොකුණා උන් දුවකි් , 

හෘෙයාංගන ශලස තන් ශේ කටයු්තතට ශබොශහෝ ශසේ කවප වී වවඩ 

කරමි්  ඉ් න ඇනතිවරශය් හවටියට නන ශම් ඇනතිතුනා 

හවඳි් වීනට පුභබට ශව් ශ්  නවහව.  

 නුව්ත ශම් අනාතයාං ය සම්බ් ධශය්  නන යම් ප්ර ්න 

කිහිපය් නතු කළ යුතුයි.  ඔබතුනාශේ අනාතයාං ය යටශ්ත 

ශසවිලි තහඩු ලබා ශෙනවා. ශසවිලි තහඩු ලබා දීශම්දී, වතුකරශා 

ලයි්  කානර ශ්ළිවල ඉතා දු්ප්ත ානයා විව්ත ශවනවා.  ඒවාට 

ෙවුව ශසවිලි තහඩු දීර්ඝ කාලයකට පුභ තදි් න දිරාප්ත ශවලා. නන 

ේ නවා, ශම් කටයු්තත ඔබතුනාට අයිති නවහව කියලා. නුව්ත 

ඔබතුනා "සවනට ශසවණ" ලබා ශෙන ශකශන් හවටියට ඔබතුනාට 

ශම් ගවන ශනොකියා, නන ශවන කාට කිය් නෙ?  

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනා, නන ශපොඩි පිළිතුර් ශේ නෙ?  
 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කිය් න.  
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අශ් අනාතයාං ය යටශ්ත ශසවිලි තහඩු ශේ ශ් න නවහව. 

ශසවිලි තහඩු ශේ ශ් න නවහව.  
 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුනාශේ අනාතයාං ශය්  ශසවිලි තහඩු කාටව්ත ශේ ශ්  

නවද්ෙ?  
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නවහව. ශම් අවස්ථාශේ ගරු න් ත්රීතුනාට කරුණු කිහිපය් 

කිය් නෙ? නිවාස විෂය 199  ඉහලා අනාතයාං  හයකට පවවරිලා 

තිබුණා.  

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක්ත නන ේ නවා. නුව්ත ඔබතුනාශේ ෙව්ශම් තිශබ් ශ් ,  

"සවනට ශසවණ" කියලා ශ් . අශන් අනාතයාං වලි්  

විසහ් නට බවරිව උතුරලා ඇවි්ත වවශටන ඒවා්ත ඔබතුනාටයි. ඒ 

නිසායි නන ශම් කිය් ශ් , ශම් ලයි්  කානරවල තිශබ් ශ්  

ඉතාන්ත දිරාප්ත වුණු ශසවිලි තහඩු. ඒ සනහර තහඩු අවුරුදු 

30කට ඉස්ශසල්ලා ොුන ඒවා. වතු සනාගම් කියනවා, ශම් තහඩු 

අලුශත්  ෙන් නට ඒශගොල්ල් ට සල්ලි නවහවයි කියලා. නන 

කල්පනා කරනවා, ඔබතුනා සලකා බවලිය යුතුයි කියලා, ඒවාශා 

විව්තශවන මිනිුභ්  ගවන.  

එක ෙවස් එක කා් තාව් ඇවිල්ලා නට කියනවා, 

සතු් ටව්ත විව්ත ශව් නට බවරි තරම් පිරිහුණු  තවනක 

කානරවලයි අපි ඉ් ශ් , ඔබතුනා ඇවි්ත බල් න කියලා. නන 

ගිහි්  බවලුවා. ඇ්තතටන වරුසාව ශවලාවට ඒ ශගවල් ඇතුශළේ 

ඉ් න බවරි තරම් ත්ත්තවයටන ඒ ශගවල්වල තහඩු දිරලා. ගරු 

ඇනතිතුනනි, එන නිසා ශම් ප්ර ්නය ඔබතුනාශේ වවඩ පිළිශවළකට 

ඇතුළ්ත කශළෝත ශහොහයි. ඊට අොළ වන අශනකුණා්ත අනාතයාං  

සනඟ්ත කථා කරලා දිරා ප්ත වුණු තහඩු නාරු කරලා ශේ න 

කටයුතු කරන ශලස ඉල්ලා සිටිනවා. ශනොකෙ, නට හිතා ග් නට 

බවහව, ශකොශහොනෙ ශම්  මිනිුභ්  වරුසාව ශවලාවට ශගය් 

ඇතුශළේ විව්ත ශව් ශ්  කියලා, ඒ ශගෙර ඇතුළට වතුර කා් දු 

ශවනවා නම්. ඒ නිසායි නන ඔබතුනාට ශම් ගවන කිේශේ. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම් විෂය ශවන්ත අනාතයාං යකට දීලා 

තිබුණ්ත අපි්ත ඒ ්ශෂේ්ශා වවඩ කරනවා. නුව්ත, අශ් 

ප්රතිප්තතිය ශවලා තිශබ් ශ්  ඒ අය ඔය ලයි්  කානරවලි්  

ඉව්ත කරලා ශවනන ඉඩම්වල පදිංි  කර වීන. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක නන ේ නවා.  

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒක අපි කරනවා.  

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක නන ේ නවා. නුව්ත, ඒක දීර්ඝ කාලීන වවඩ පිළිශවළ්. 

ඒක සිදුශවනතුරු ශම් මිනිුභ් ට ශතමි ශතමීය  නිදිය් නට බවහවශ් . 

ඒකයි නන කිය් ශ් .  

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නන ඒකට පිළියන් ශයොේ නම්.  

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ස්තුතියි. නන ඒ බව ලයි්  කානරවල ඉ් න මිනිුභ් ට ෙවුවම් 

ශෙනවා.  

නන ඔබතුනාට කිය් නට කල්පනා කළ ඊළඟ කාරණය 

ශනයයි. 2018 ප්රාේධන වියෙම් හවටියට ඔබතුනා රුපියල් බිලියන 

6් වවය කරලා තිශබනවා. ඒක සියයට 100ක සඵලොයකතාව් 

ඇති කර ගවීතනට ුනළුව්  වීන්, විශ ේෂ ායග්රහණය් බව නන 

ේ නවා.  

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, ශපොඩි බාධා කිරීන්. 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කන් නවහව, නට බාධා කළාට කන් නවහව, නට ශේලාව 

තිශබනවා. බාධාව් ශනොශවයි ඒක ඌන පූරණය්. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශබොශහොන ස්තුතියි. ඔබතුනාශේ සංඛ්යා ශල්ඛ්න ශපොඩ්ඩ් 

නිවවරදි කර් නට ඕනෑ. 201 , 2016 සහ 2017 වසරවල අශ් 

අනාතයාං යට ලබා දු්  අරුවෙල්වලි්  සියයට 99් අපි වියෙම් 

කළා. නුව්ත, පුභගිය වසශර් දින  පණස් ශෙශ් ප්ර ්නය නිසා අශ් 

අනාතයාං ශා ප්රගතිය සියයට 82යි. ඒ අුවව ශව්  කළ 

සල්ලිවලි්  සියයට 18්න නහා භාණ්ඩාගාරයට රපහු ගියා.  

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එශහන නම් කියලා නවහව ඔබතුනාශේ පිජවුඩශා. 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
2018 ගවන නන කිය් ශ් . 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

2018 තනයි. ඔබතුනාශේ ප්රගති කාර්ය සාධන වාර්තාශේ, 

ඔබතුනාශේ පිජවුඩශා  ශනශහනයි තිශබ් ශ් , නන කියව් නම්: 

"2018 සනස්ත අය වවශා ප්රාේධන ශයෙවුම්වලි්  නිවාස, 

ඉදිකිරීම් අනාතයාං ය ශවත ශව්  කළ ුවෙල් ප්රනාණය රුපියල් 

බිලියන 6.9 ේවා ඉහළ නංවා තිබීශන්  සනාථ ශව් ශ්  එන 

වවය ෙවරීශම් සාඵලයතාව සියයට 100් ශලස සනාථ කරමි් , 

ශසුභ අනාතයාං  අතර ප්රුවඛ්ස්ථානයට පවමිණ තිශබ්." කියලායි  

එහි තිශබ් ශ් .  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එශහන නම් නන ඔබතුනාශග්  සනාව ඉල්ලා සිටිනවා; ඒ 

වාශේන ශම් ගරු සභාශේ සියලුශෙනාශග් න. ඒක වරේ. 2018දී 

අපට සියයට 100ක සඵලොයක්තවය් ග් න බවරි වුණා. 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නන කිශයේශේ ඔබතුනාශේ පිජවුඩය.  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒක තනයි, සනා ශව් න. ඒකට සනාව ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 

පිජවුඩය හෙුන අයට සංඛ්යා ශල්ඛ්න වරදි් නට ඇති. 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නන කවනවතියි, ඊළඟට රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව ගවන යන් 

කිය් නට. රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව අශ් රශට් ශකොයි තරම් 

වවෙග්ත ස්ථානය් ෙවරුවාෙ කියන එක අපි ේ නවා. පුභගිය 

අවුරුදු  0කට කිට්ටු කාලය් තුළ ඉතා වි ාල හවකියාව්  

රාශියකි්  සන් විත රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව අෙ එ්තරා 

විධියක අර්බුෙයකට ුවහුණ දී තිශබනවා කියලා නට ෙවනග් නට 

ලවබුණා. 

පළුවශව් න සහහ්  කළ යුතු කාරණය ශනයයි. ශසේවකයි්  

තන් ශේ පඩිපති්  අඩු කරමි්  ශසේවකයි් ශේ සණස සමිතිය්, 

-ණය ශෙන සමිතිය්- හො ග්තතා.  

ඔබතුනා ේ නවා ඇති, ඒ ශසේවකයි්  හොග්ත ණය ශෙන 

සමිතිශය්  ලබා ග්ත ණය ුවෙල පඩි පති්  කපා ග්තතාට එන 

ුවෙල් සමිතියට ඇතුළ්ත කර් ශ්  නවහව. ඒ අුවව ෙවනට 

ශසේවකයි් ශග්  අය කර ග්ත රුපියල් මිලියන 90් සණස 

සමිතියට ලවශබ් න ඕනෑ. නුව්ත එන ුවෙල් ලවබිලා නවහව. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
සනාශවලා, ඔබතුනා කලි්  කියවුන වාර්තාව නට ශපොඩ්ඩ් 

ශේ න ුනළුව් ෙ? නට ඒක බල් න ඕනෑ.  

757 758 
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ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නන ඔබතුනාශග්  ඉල්ල් ශ් , ඒ රුපියල් මිලියන 90 සණස 

සමිතියට බවර කරන ශලසයි. එන ුවෙල ඔබතුන් ලා අය කරග්ත 

මිලියන 90්. එන ුවෙල් සණස සමිතියට බවර ශනොකශළෝත, ඒක 

ෙණ්ඩ ීතති සංග්රහය යටශ්ත ගවශනන criminal breach of trust 

එක්. එශහන නව්තනම් වි ්වාසය කඩ කිරීශම් ශචෝෙනාවකට 

වුණ්ත භාානය විය හවකි ශෙය්. ශසේවකයි් ශේ පඩි පති්  අඩු 

කරනවා, ඒක සණස සමිතියට ය් න ඕනෑ. නුව්ත, එන ුවෙල් 

සණස සමිතියට ලබා ශේ ශ්  නවහව. එන ුවෙල සංස්ථාව අශ්ත 

තියාශගන ඉ් නවා. එන නිසා ඒකට ඔබතුනා වහාන නවදිහ්ත විය 

යුතුයි කියා නා ශයෝානා කරනවා. ඒ පිළිබහව ෙවනටන්ත කම්කරු 

ශෙපාර්තශම්් තුශේ පවමිිජල්ල් කර තිශබනවා. එන 

පවමිිජල්ලට අොළ විභාගය තවන ඉවර නවහව. ඒ විභාගය 

අවසානශාදී එන ුවෙල සණස සමිතියට ලබා දීන ගවන 

තුව් නා් ශසේට තිශබන වගකීන ඉටු කිරීශම්දී ශම් කාලය තුළ 

එයට එකතු විය යුතු ශපොලිය්ත එකතු කරනවා ඇතවයි කියා නා 

බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. ශම් පවමිිජල්ල කරලා ෙවනට නාස  ් 

ශවනවා. 

ඊළඟ කාරණය තනයි, එහි ශසේවකය්  අතිකාල කරලා 

තිශබනවා. සනහර තනතුරු තිශබනවා, අනිවාර්යශය් න අතිකාල 

ශකශර් න ඕනෑ. ශනොකෙ, ඒ අයට තන් ශේ වවඩ ස්ථානය ෙනලා 

ය් න බවහව. වවඩ ස්ථානය ෙනලා ය් න බවරි අයට දිගටන වවඩ 

කර් න ශවනවා. ඒවා අුවනත කරුන අතිකාල. ඒ අතිකාල අුවනත 

කළ්ත, ඒවා තවන්ත ශගවා නවති එක කම්කරු රරවුල් හවටියට 

රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාශේ තිශබන බව ඔබතුනා ේ නවා්ත ඇති. 

ඒ ගවන ඔබතුනා යම් පියවර් ගවීතන ුභදුුභයි කියන එකයි නශේ 

නිර්ශද් ය. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනා, ඔබතුනා නට ලබා දු්  වාර්තාව, 2017 

වාර්තාව්. හවබවයි, ශනතවන ප්රි් ට් කරලා තිශබ් ශ් ,- 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

වවරදීනකි්  2018 කියලා ගහලා තිශබනවා? ඒක ශව් න 

ුනළුව් . 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔේ. ඒක අශ් වරේ. සනාශව් න. 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශව් න ුනළුව් . ඊළඟ කාරණය තනයි, ශම් නිවාස ඉදි කිරීන 

රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාශව්  කරවනවා ශවුවවට, ඔබතුන් ලා 

ඒවා ශකෝ ්ා්ත ශෙනවාය කියලා ශසේවකශයෝ කියනවා. රාාය 

ඉංිනශ් රු සංස්ථාවට කාර්යය්  එනවා. රාශා කාර්යය් , රායට 

අුවබද්ධ වූ කාර්යය්  එනවා. ශසේවකශයෝ බලාශපොශරෝතතු 

ශව් ශ් , රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව නිර් තරශය්  වවඩ 

කාර්යය් හි ශයශෙයි කියායි. එශහන වුශණෝත ශසේවකයි් ශේ 

ඵලොයීතාව්ත ඇති ශවනවා; රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාවට 

රොයනකුණා්ත එනවා. ඒ නිසා ඔබතුනා ශම් ගවන ශසොයා බල් න. 

ඇ්තතටන රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාවට එන වවඩ 

ශකෝ ්ා්තකරුව් ට භාර ශේ න ශහේතුව, ඒ වවඩ රියා්තනක 

කිරීනට වුවනනා ප්රාේධනය -වවඩ කිරීශම් ප්රාේධනය- නවති නිසා 

බවයි ඒ ශසේවකශයෝ කිය් ශ් . ඒ ශගොල්ශලෝ කියන ශද් හරිෙ 

කියලා නන ේ ශ්  නවහව. නුව්ත, නශේ යුතුකන තනයි, 

ඔබතුනාශේ ෙවන ගවීතන සහහා සහ ඔබතුනාශේ අවධානය ශම් 

ප්ර ්නයට ශයොුව කරවා ගවීතන සහහා ඒවා ශම් සභාශේ නතු කරන 

එක. 

රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව අෙ එ්තරා විධියකට තිශබ් ශ්  

වවසී යෑනට ඉඩ තිශබන තවනකයි කියලා ශසේවකශයෝ කියනවා. 

නන එන සංස්ථාශේ වෘ්තතීය සමිතිශා වවඩ කරුන ශකශන්. නට 

නතකයි, පෑලියශගොඩ තිබුණු ඉතා වටිනා භූමිය අය්තව තිබුශණ් 

රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාවට. රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව අෙ ඒ 

භූමිය බවහවර කරලා තිශබනවා. එශසේ බවහවර කිරීන ශවුවශව්  

ලවබුණු ුවෙල් ශයෙවූ රකාරය කුණාන්ෙ? එහි තිබුණා වූ 

ඵලොයිතාවට වඩා යහපත් එන භූමිය බවහවර කිරීශන්  රාාය 

ඉංිනශ් රු සංස්ථාවට වුණාෙ? 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, ඇ්තතන කථා කරනවා නම්, පෑලියශගොඩ 

භූමිය බවහවර කරලා නවහව.  

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

බදු දීලා. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නවහව. බවහවර කිරීන සහහා ශම් නෑත් ශවන ශත් එන භූමිශා 

අයිතිය ඉංිනශ් රු සංස්ථාවට තිබුශණ්ත නවහව. තවන අතිගරු 

ානාධිපතිතුනාශේ අ්තසන ශයොෙුන ඔ්ුනව ලවබිලා්ත නවහව. ගරු 

න් ත්රීතුනාට නා ෙවුවව්ත කර් න ඕනෑ, එශහන තිබියදී්ත, රාාය 

ඉංිනශ් රු සංස්ථාවට ලවබුණු රොයශන්  මිලියන  00් 

රශයෝානය කරලා තිශබන බව. රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව 

කබශල්  ළිපට වවශටන ත්ත්තවයට ප්තවීනට ඒක එක ශහේතුව් 

වනවා. ඔබතුනාට නන පවහවදිලිව කිය් න ඕනෑ, නශේ 

අනාතයාං ය යටශ්ත තිශබන කිසින රාාය රයතනය් වවසී 

ය් නට ඉඩ ශේ ශන්ත නවහව; ශපෞද්ගලීකරණය කර් න ඉඩ 

ශේ ශන්ත නවහව කියලා. හවබවයි,  ඒකාබද්ධ වයාපාරික හවුල් 

ගිවිුභම් -joint ventures-හරහා අයිතිය පවරා ශනොදී, - එක share 

එකකව්ත අයිතිය අපි ශේ ශ්  නවහව-  profit-sharing ක්රනයට 

ඉදිරියට ය් නට අපි බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. එතශකොට ශනහි 

රාාය ත්ත්තවශා කිසි ශවනස් ශව් ශ්  නවහව. හවබවයි, private 

sector එක්ත එ්ක joint venturesවලට ය් න බලාශපොශරෝතතු 

ශවනවා. 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔේ. ඒක ඔබතුන් ලාශේ ප්රතිප්තතිය. අගනවතිතුනා ශම් 

පාර්ලිශම්් තුශේ ප්රතිප්තති ප්රකා ය් කළා. ඒ  රර්ිකක ප්රතිප්තති 

ප්රකා ශා කියවවුණා, ශපෞද්ගලීකරණය තනයි ප්රතිප්තතිය කියලා. 

වයාපාර කිරීන රායට අයිති ශෙය් ශනොශවයි.  විශ ේෂශය් න 

නංගල සනරවීර ඇනතිතුනාශේ ෙර් නය අුවව, ශම් වයාපාර කිරීන 

ඇ්තතටන ශපෞද්ගලික අං ය විසි්  කළ යුතු ශෙය් යන නතය 

ඔවු්  ඉදිරිප්ත කළා. ඔවු් ශේ ෙර් නය එයයි. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනාට වගකීශන්  කිය් නට ඕනෑ, ශපෞද්ගලික 

්ශෂේ්ය්ත එ්ක වවඩ කිරීශම් විවිධ ශනොඩල තිශබන බව. එක් 

තනයි shares විකුණාණලා අයිතිය ලබාදීන. ඒක කිසිශසේ්තන 

සිදුව් ශ්  නවහව. රාාය රයතන විකුණාණ් න ශේ ශ්  නවහව. 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුනා කියූ ප්රකා ය නන පිළිග් නවා. ඔබතුනාශේ ස්ථාවරය,  

ඔබතුනාශේ අනාතයාං යට අය්ත සියලු ශද්පළ පිළිබහව ඔබතුනා 

ඒ දු් නා වූ ප්රතිඥාව පිළිග් නවා.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනා, ඔබතුනාශේ කාලය අවසානයි. වවඩිුනර 

ශේලාව,- 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අශ් සංවිධායක න් ත්රීතුනා නට වවඩිුනර කාලය් ශේ න 

එකඟ වී තිශබනවා. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොහයි. 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඊළඟට, ශම් රයතනය අෙ යම් රකාරයකට විවිධ ස්ථාන 

නාරුකිරීම් නිසා ඇති වී තිශබ් නා වූ ශෙෝනනස්සය් ශග්  

යු්තයි.  දින  1 කාලය තුළ ඇති වුණු යම් විපර්යාස, ඒ 

විපර්යාසවලට ප්රති විපර්යාස ව ශය්  රපුභ ඔබතුනා යටශ්ත 

විවිධාකාර ස්ථානනාරු කිරීම් ලබා දී තිශබනවා. සනහර තවශනක 

වවඩ තහනම් කිරීම් පවා සිද්ධ වී තිශබනවා. නන ඒ අය ශවුවශව්  

ඉල්ලීන් කරනවා, ඔබතුනාශේ පියා ග්ත ප්රතිප්තතිය අුවව 

ඔබතුනා්ත රියා කරනවා නම් ශහොහයි කියලා. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනා, ශනොන රයතනශාෙ? 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනා මීය ට ශපර අසන ලෙ ප්ර ්නවලට පිළිතුරු නට 

ෙව්  ලවබුණා. නන පිළිතුරු කිය් නෙ? එශහන නව්තනම් ඔබතුනාට 

ශම් පිළිතුර ලබා ශේ නෙ?  

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කන් නවහව, ඔබතුනා කිය් න. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාශේ සභාපති Dr. T.A.G. Gunasekara 

ඉ් නවා, රාාය නිලධාරි් ශේ කුණාටිශා. එතුනාශග්  ෙව්  නට 

පිළිතුරු ටික ලවබුණා. සණස සමිතියට වවටුශප්  අඩු කර් ශ්  ඒ 

අයශේ ඉල්ලීන තුළ. ෙවනට එන ුවෙල් නිසියාකාරව ලබා ශෙනවා. 

හවබවයි, පවරිජ ණයවල ප්රනාෙය් තිශබනවා. ඒක පිළිග් නවා.  
 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මිලියන 90? 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ අඩුපාඩුව තිශබනවා. හවබවයි, අතිකාල දීනනා හවනොන නිසි 

පරිදි ශගශවනවා. ඒ වාශේන EPF, ETF එක්ත ශගශවනවා. ඒ 

වාශේන ගරු න් ත්රීතුනනි, අශ් ශකෝ් කමිටුශේ සභාපති ුභනිල් 

හඳු් ශන්තති නවතිතුනා්ත රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාශේ වවඩ 

පිළිශවළ ඉතාන පවසුභනට ල් කරලා්ත තිශබනවා. නන ඒක්ත ශම් 

ශවලාශේ සහහ්  කර් න ඕනෑ. 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක ඇ්තත. ඒ පවසුභම් ඔ්ශකෝන නවෙ තනයි නන කිය් ශ් . 

දින  1 සිද්ධී්  එ්ක ඇති වූ විපර්යාසවලට ඉ්  පුභව 

ඔබතුනාශේ කාලශා ප්රතිවිපර්යාස ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ 

ප්රතිවිපර්යාසවලට අුභවූ යම් ුනද්ගලය් ශේ වවඩ තහනම්වීම් 

ශවලා තිශබනවා; ස්ථානනාරුවීම් ශවලා තිශබනවා. ඒවා එශසේ 

කර් නට වුණා යවයි කියා නා වි ්වාස කරනවා, යම් ත්ත්තවය්  

යටශ්ත. නුව්ත ඒවා ගවන නවවත සලකා බල් න කියා නා 

ඔබතුනාශග්   ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නන ගරු න් ත්රීතුනාට්ත, ශම් සභාවට්ත නන කිය් න 

කවනවතියි, ඔබතුන් ලා ශම් ගවන ශහොහට ශහොයලා බල් න කියා. 

ශහොඳි්  වවඩකටයුතු කරන, කකුණාශල්  අදි් ශ්  නවතුව 

කාර්ය්ෂනව වවඩ කටයුතු කරන සියලුන අයට ඒ අයශේ 

ශද් පාලන නතිනතා් තර කුණාන් වුව්ත, අපි රාුවශව්  පිට පවනලා 

උසස්වීම් පවා ලබාදීලා තිශබනවා.    

හවබවයි, නන ගරු න් ත්රීතුනාට  කිය් න ඕනෑ, අශ් ශම් 

වවඩසටහ්  කඩාක්පල් කරන ඉතාන  ුභළු ශකොට්ඨාසය් 

ඉ් නවා කියලා. ඒ අය වවරදි ශද්වල් කරන ශකොට අපි 

නියනාුවූලලව ඒවාට පියවර ග් නවා, ගරු න් ත්රීතුනනි. එශහන 

නවතිව කවුරුව්ත හඹාශගන ගිහිල්ලා- 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නන ේ නවා. අපි කවුරුව්ත කිය් ශ්  නවහව, ශද් පාලන 

ව ශය්  විරුද්ධවාදි් ට අපි යම් ෙණ්ඩනය් කළාය කියලා. අපි 

761 762 



2019 නාර්තු 16 

හවන ොන කිය් ශ්  ඔවු්  කඩාක්පල්කාරී විධියට වවඩ කළා, ඒ 

නිසා අපට ශම්ක කර් න සිද්ධ වුණා  කියලායි. ෙව්  ඉති්  ශවච්ච 

ශද්වල් ශවලා යම් කාලය් ගත ශවලාශ්  තිශබ් ශ් . ඒ සියල්ල 

සවලකිල්ලට ශගන නවවත ශම් ගවන කල්පනා කර බල් න 

ුනළුව්  නම් ශහොහයි කියන එක විතරයි නන කිය් ශ් . ශනොකෙ, 

අූ ශේ වර්ානශය්  පස්ශසේ වි ාල සංඛ්යාව් රපහු ශසේවයට 

කව ශහේශේ ඔබතුනාශේ පියා තනයි.  

ඊ ළඟට නන ඔබතුනාට කිය් න කවනවතියි, ඉඩම් නවති මිනිුභ්  

ගවන. ඔබතුනා කියා තිශබනවා, ශම් රශට් සිටින පවුල් 

ානගහනශය්  සියයට  0කට පනණ ගවටලුව් නවහවයි කියලා.  

ගවටලුව් නවතිව හරියාකාරව තිශබන පවුල් ප්රනාණය අඩු කළාන, 

පවුල් විසි ල්ෂය් පනණ ගවටලුසහගත ත්ත්තවයක ඉ් ශ්  

කියලා ඔබතුනා කියා තිශබනවා.  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නවවත වර් ඒක කිය් න. ඔබතුනා කිේව ශද් නට ශ්තරුශණ් 

නවහව. 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ කිය් ශ්  පවුල් හවට ල්ෂය් ඉ් නවා. ඒ හවට 

ල්ෂශය් , පවුල් විසි ල්ෂයකට පනණ ඔවු් ශේ නිවාස 

පිළිබහව කවර ශහෝ යම් ගවටලුව් තිශබන බව ඔබතුනා කියනවා. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔේ. ෙළ ව ශය්  සංඛ්යා්තනකව පවුල් ල්ෂ හවටඑශක් , 

පවුල් ල්ෂ විසිපහකට ගවටලු තිශබනවා. 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔේ, ඒක තනයි නන කිය් ශ් . නන ඊට වඩා තව්ත බරපතළ 
ශෙය් ඔබතුනාට කිය් නයි හේ ශ් . ඒ අය අතර ඉ් නවා, 

නිවස් නවති අය; පවල්පත් ශහෝ අටවා ග් න බිම් කඩ් නවති 
අය. ඔබතුනා ේ නවා, ඉඩන් නව්තනම් නිවස් හේ න උෙේ 

ග් න්ත බවහව, නිවස් හේ න ණය ග් න්ත බවහවයි කියලා. 

ඉඩන් තිශබ් න ඕනෑ ශ් ? ඉඩන් නවතිව ශකොශහොනෙ නිවස් 
හේ ශ් ?  

ඇහවලියශගොඩ ප්රශද් ශා ිනනොස කියලා තරුණශය් හිටියා. 
ඒ තරුණයාට හරියට ඉ් න හිටි් න තවනකුණා්ත නවහව; ඉඩනකුණා්ත 

නවහව. නන ඔහු ගවන කිය් ශ්  උොහරණයකට. ඔහු නට ඇවිල්ලා 
ශම් ගවන කිේවාන, ඔහු ඉඩම් නවති ශකශනකුණා හවටියට ලියා පදිංි  

කර් න අපි උ්තසාහ කළා. එතශකොට ප්රාශද්ශීය ශල්කම් කිේවා, 
ඉඩම් ලබා ශේ ශ්  විවාහ වූ අයට පනණයි කියලා. ඊට පස්ශසේ 

ඉඩම් ලබා ගවීතන්ත හිශ්ත තියාශගන මිනිහා විවාහයකුණා්ත කර 
ග්තතා. විවාහය වුණාට පස්ශසේ මිනිහාට තවන ඉඩනකුණා්ත නවහව, 

ඉඩන් නවති නිසා නිවසකුණා්ත නවහව. ශම් ඇහවලියශගොඩ 

ුනද්ගලශය්, ිනනොස. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුනා කිේව කාරණාවට නන ශෙපව්තතකි්  උ්තතර 

ශේ නම්. පළුවශවනි එක තනයි, ඉඩන් බලාශපොශරෝතතුශව්  

විවාහ වූ ිනනොස නහ්තතයාට අපි ඉඩන් ලබා ශේ නම්. 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශබොශහොන ස්තුතියි. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒක, පළුවශවනි එක. ශෙශවනි එක තනයි, ඔය ගවටලුව අපි 

හිශ්ත තියාශගන අපි අලු්ත කවබිනට් පත්රිකාව් අුවනත කර 
ග්තතා, තනිකඩ අයට ශ් වාසික කටයුතු සහහා පර්චස් 1 ක 
ඉඩනකුණා්ත, ඊට අනතරව පර්චස්  0ක වගා ඉඩනකුණා්ත ලබා ශේ න. 
හවබවයි, ගරු න් ත්රීතුනනි, එතවන ප්ර ්නය් තිශබනවා. ඒ වාශේ 
වයාපෘතිය් කළ හවකි ප්රශද්  තිශබනවා, කළ ශනොහවකි ප්රශද්  
තිශබනවා. 

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔේ, ප්රශද් ශය්  ප්රශද් යට ත්ත්තවය ශවනස්. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුනා නිශයෝානය කරන දිස්ත්රි්කය ග්තතාන ගංවතුශර්  

විපතට ප්ත වූ අයට්ත නිවාස හේ න ුභදුුභ ස්ථාන ශහොයා ග් න 
බවහව. ශනොකෙ, NBRO අුවනවතිය ශේ ශ්  නවහව; ඒ වාර්තා 
ශේ ශ්  නවහව.  

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

NBRO අුවනවතිය දු් නාන ශකොම්පවනිය ඉඩන ශේ ශ්  

නවහව. ශකොම්පවනිය ශෙන ඉඩම්වලට NBRO අුවනවතිය ශේ ශ්  

නවහව. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
හරියට හරි. 
 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඊ ළඟට, වගා කර් න වුවනනා මිනිුභ් ට ඉඩම් නවහව. ඉඩම් 

තිශබන මිනිස්ුභ වගා කර් ශ්  නවහව. ශන් න ශම් පරස්පරය 

තනයි අෙ ඔබතුනාට විසහ් න තිශබ් ශ් . 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එශහනයි. ඇ්තතන කථා කශළෝත වවඩි ුවඩු ඉඩම් ප්රනාණය් 

තිශබන ප්රශද් වල අපට තනිකඩ වයාපෘතිය රියා්තනක කළ 
හවකියි.  

 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක කළ හවකියි. 
 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එශහන නවතිව ඔය වාශේ දිස්ත්රි්කවල අනාරුයි. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ කාලශා වියළි ප්රශද් වල ශකොලනි හවදුවා වාශේ සනහර 

ප්රශද් වල ඒක කර ශගන ය් න ුනළුව් . 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ර්තනුනරය දිස්ත්රි්කශා ශම් ශද් කර් න ුනළුව්  එක බල 

ප්රශද් ය් තිශබනවා. ඒ, තනයි ශකොශළෝ න නහවවලි බල 

ප්රශද් ය. ඒ හවරුණු ශකොට නම් ශවන්ත ඉඩම් නවහව. 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශකොශළෝ න ශනොශවයි, ර්වාශ්  තිශබනවා. නන 

ඇහවලියශගොඩ වුණ්ත, නන ඔබතුනාට ඒ විස්තර කිය් නම්. 

කලවාන රසනශා "දුම්බර ව්තත" කියලා ඉඩන් තිශබනවා.   

එහි වි ාල ප්රනාණය් තිශබ් ශ්  ුවඩු ඉඩම්. ඒ ඉඩන 

ප් සලට අයිති ඉඩන් තනයි. නුව්ත ුවඩු ඉඩම්වල මිනිුභ් ට වගා 

කර් න නම්, මිනිස්ුභ් ට පදිංි  ශව් න නම් යම්කිසි රකාරයක 

ීතතිය් අපි හේ න එපායව. නිකම්න මිනිුභ් ට ඉඩන අයිතියි 

කියලා, ඉඩම්වලට ඕනෑ ශෙය් නට කර් න ුනළුව්  කියලා 

තිශබ් නා වූ ීතතිය ශවනස් කළ යුතුයි කියලා ඔබතුනා 

පිළිග් නවාෙ? 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුනා කියුන ව්තශ්ත නන ශනොක්ෙ? 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දුම්බර ව්තත. 

 
ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ ඉඩන අයිති කාටෙ? 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ඉඩන අයිති ප් සලට. ඒ ඉඩන සම්බ් ධශය්  ශලොකුණා 

රරාවුල් තිශබනවා; දිගටන නඩු තිශබනවා. කිරිඇල්ල නවදු්  

රානහා විහාරය ඒකට නඩු කියනවා. මිනිස්ුභ ඒවාශා පරශේිජ 

අයිතියට දීර්ඝ කාලය් -අවුරුදු සිය ගණන්- තිස්ශසේ පදිංි ශවලා 

ඉ් නවා. ඒ මිනිුභ් ශේ ශගවල් ඉස්සරහ ගහ් වවාග් නවා.  

හාුවදුරුශවෝ කාට හරි කියනවා, "ගිහිල්ලා අර ගහ කපාශගන 

වශර් " කියලා. ඉති්  හවන තවනන රරාවුල්. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනා, ඔබතුනාට ලවබී ඇති කාලය අවසානයි.  

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගුරුවරයායි ශගෝලයායි ඉ් න නියන ප් ති කානරය් වාශේ. 

 ශබො ශහාාන ශහොහයි. ශහොහ සංවාෙය්. 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එශහන ශ්  ශව් න ඕනෑ. නට තව ශකොච්චර කාලය 

තිශබනවාෙ? 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුනාට ලවබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නට තව විනාඩි පහ් ලබා ශෙනවාය කිේවා, අශ් නහි් ෙ 

අනරවීර නවතිතුනා. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුනාට ශේලාව ශේ න. 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නන ශම් කාරණය්ත කියලා නශේ කථාව අවස්  කර් නම්.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනා, ඔබතුනා වවඩිුනර විනාඩි අට් ග්තතා. 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ඇනතිතුනනි, ඉඩම් ඉල්ලා ඇති ුනද්ගලය් ශේ ුවළු 

සංඛ්යාව නන කිය් නම්. ර්තනුනර දිස්ත්රි්කශා 13,002යි. ඒ 

ශලොකුණා ගණන් ශනොශවයි. ඒ අයට වුවනනා ඉඩම් ශේ න, 

ඒ ශගොල්ල් ශේ නිවාස අවන ප්රනාණය් හේ න, අ්කර 1,291් 

අව යයි. ඒ අ්කර 1,291 ශම් ප්රාශද්ශීය ශල්කම් ශකොට්ඨාස 17්  

ශල්සිශය් න ග් න ුනළුව් . ුවඩු ඉඩම් තිශබනවා; වගාව් නවති 

ඉඩම් තිශබනවා. වගා කිරීනට හවකි ඉඩනක ශගය් හවදීනට හවකියි 

කියලා NBRO එක අුවනත කරන ඉඩම් වි ාල ප්රනාණය් 

වතුකරශා තිශබනවා. අශ් ර්තනුනර දිස්ත්රි්කශා ඉඩම් 

ප්රනාණශය්  සියයට 20කට වඩා තිශබ් ශ්  ශකොම්පවනිවලට 

අයිති වතු. සියයට 20ක, 30ක ප්රනාණය් ඒ දිස්ත්රි්කය තුළ 

වතුකරයට යට්තව තිශබනවා. ඒ ානයාශේ පාරම්පරික ඉඩම් 

තනයි ඒ වතුවලට යට්ත වුශණ්. අ්කර එ්ෙහස් ගණන් එක 

වතු ශකොම්පවනියකි්  ග් න ුනළුව්  කියලායි නන කිය් ශ් . ඒ 

නිසා ශම් මිනිුභ් ට ඉඩම් කවබවල්ල් ලවශබන තුරු නිවාස 

හේ න බවහව. ඒ නිසා "ශගපළකට බිම් කඩ්" කියන ශ්තනා 

පාඨය්ත ඔබතුනා ශේ ඔය නිවාස වවඩ පිළිශවළට ඇතුළ්ත කර 

ග් න. ඔබතුනා තනයි අගනවතිතුනායි, ානාධිපතිතුනායි අතර 

තිශබන ුනරුක. හවබවයි, ඒ ුනරුක ශබො ශහොන අනාරු tension එකක 

765 766 
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ය් ශ් . ශනොකෙ, ෙව්  ාාතික රණ්ඩුව බිහ වවටිලා අවසානයි. 

ෙව්  ශම් ුනරුක තනයි ඒශ් දුක විඳි් ශ් . ඒ නිසා ඔබතුනාට වවඩි 

කල් ය් නට න්තශත්  ශනොක් ශහෝ තී් දුව් ග් න ශේවි. 

ඔබතුනාශේ පියාණ් ට වාශේන, ශම් යූඑ් පීඨ කාරශයෝ පවලව් ති 

බලය ඔබතුනාට විරුද්ධව්ත පාවිච්ි  කරනවාය කියන එක නට 

වි ්වාසයි. ස්තුතියි. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු න් ත්රීතුනා, යූඑ් පීඨ  එක තනයි රණසිංහ ශප්රේනොස කියන 

ුනද්ගලයා  රශට් ානාධිපති කශළේ. ඒක නන කිය් නට ඕනෑ.    

 

ගරු සුජීව සෙේනසිංහ මහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අ් න හරි. අපි තනයි වනත්රීපාල සිරිශසේන නවතිතුනා්ත 

දිශනේශේ. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ වාශේන නන ඔබතුනාට කිය් න කවනතියි, ශම් ුනරුක, 

දි්කසාෙය ශව් න ඉඩ ශේ ශ්  නවති බව. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට, ගරු ුවතුසිවලිංගම් න් ත්රීතුනා. 

 
[பி.ப. 2.59] 

 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண்புமிகு முத்து சிவலிங்கம்) 

(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் 

அகமச்சு ததாடர்பான குழுநிகல விவாதத்தில் கலந்து 

தகாண்டு மபசுவதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியகடகின்மறன். 

மதாட்டப்புறத்கதப் தபாறுத்தமட்டில், அங்கு ஓரளவு மவகல 

தசய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த இரண்டு அகமச்சுக்களுக்கும் 

இருக்கின்றது.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, நான் உங்களுக்கு 

ஒன்கறக் கூற விரும்புகின்மறன். உங்களுகடய தகப்பனாரான 

தகௌரவ பிமரமதாச அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்த 

காலத்தில்தான் இலங்ககயில் வாழும் இந்திய 

வம்சாவளியினருகடய குடியுாிகம 1988ஆம் ஆண்டு 

முழுகமயாகக் தகாடுக்கப்பட்டது. அப்படி நல்ல எண்ணம் 

தகாண்ட அவர் ஒருமுகற “எனக்கு இன்தனாரு 

பிறப்பிருந்தால், நான் மதாட்டப்புறத்திமல பிறக்க மவண்டும்” 

எனக் கூறியிருந்தார். அது மகிழ்ச்சியான விடயம். அவருகடய 

மகனாகிய உங்களுக்கும் அந்தமாதிாியான நல்ல எண்ணங்கள் 

இருக்கும் என்பதில் எனக்குச் சந்மதகம் கிகடயாது.  

மதாட்டங்களில் வீடு கட்ட மவறு அகமச்சுக்கள் 

இருந்தாலும்கூட அங்கு அந்த வீடு கட்டும் பணி மந்த 

நிகலயிமலமய நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. அங்கு 5 

இலட்சம் வீடுகள் கட்ட மவண்டியிருக்கின்றது. எனமவ, 

இன்னும் 50 ஆண்டுகள் தசன்றாலும்கூட அப்பணி 

முடிவகடயக்கூடிய வாய்ப்பில்கல என நான் நிகனக் 

கின்மறன். ஆரம்பத்தில் நானும் தகௌரவ ஆறுமுகன் 

ததாண்டமான் அவர்களும் புதுடில்லி தசன்று இந்திய 

அரசாங்கத்திடம் இந்த வீட்டு விடயமாகப் மபசியமபாது, 

எங்களுக்குக் கிட்டத்தட்ட 5,000 அல்லது 10,000 வீடுகள் 

தகாடுப்பதற்கான வாய்ப்பிருப்பதாக இந்தியப் பிரதம மந்திாி 

அவர்கள் கூறினார். இன்று இந்தியா 15,000 வீடுககளக் 

தகாடுக்கிறது. நீங்களும் அதற்குச் சமமானளவு வீடுககளக் 

தகாடுத்து, அந்த மவகலத்திட்டத்கத முடிவுக்குக் தகாண்டு 

வருவீர்களானால் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.  

தகௌரவ வாசுமதவ நாணாயக்கார அவர்கள் மதாட்டப்புற 

வீடகமப்பு பற்றிச் தசான்னமபாது, அந்த மக்களுக்குக் 

கட்டாயம் 15 மபாோ்ச் காணியுடன் வீடு கட்டிக் தகாடுக்க 

மவண்டும் என்பகதத் தாங்களும் ஏற்றுக்தகாண்டீர்கள். இது 

மிகவும் மகிழ்ச்சியான விடயம். 7 மபாோ்ச் காணியில் எமது 

மக்கள் வீடுககள மட்டும் அகமக்க முடியுமம தவிர, 

அவர்களுக்குத் மதகவயான சகல வசதிககளயும் தகாண்ட ஓர் 

அகமவிடமாக அது இருக்க முடியாது. ஆகமவ, நீங்கள் 

எதிர்காலத்திலாவது இந்தத் மதாட்ட மக்களுக்கு 15 மபாோ்ச் 

காணிகயப் தபற்றுக்தகாடுக்க முயற்சி தசய்யமவண்டும் எனக் 

மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

அடுத்ததாக, கலாசார அகமச்சு ததாடர்பில் ஒன்று மகட்க 

விரும்புகின்மறன். இலங்ககயில் பல பகுதிகளிலும் கலாசார 

மண்டபங்கள் கட்டப்படுகின்றன. ஆனால், நுவதரலியாவில் 

தமிைர்கள் தசறிந்து வாழும் பகுதியில் அந்த நகரத்துக்கு ஒரு 

கலாசார மண்டபம் கிகடயாது. எனமவ, தயவுதசய்து அகதக் 

கட்டிக்தகாடுக்க ஏற்பாடு தசய்யமவண்டும்.   

மதாட்டங்ககளப் தபாறுத்தமட்டில், அங்குள்ள நூற்றுக் 

கணக்கான பகைய மகாயில்கள் உகடக்கப்பட்டும் உகடந்தும் 

உள்ளன. அகவ தகரத்தாலும் மரத்தாலும் கட்டப் 

பட்டகவயாக இருப்பதனால் இன்று அவற்கற எல்லாம் 

புதுப்பிக்க மவண்டியிருக்கின்றது. ஆகமவ, அப்படியாக 

அகரயும் குகறயுமாக இருக்கின்ற மகாயில்ககளக் கட்ட 

உதவுவீர்கதளன்றால் நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக 

இருப்மபன்.   

மதாட்டத்து வீதடன்று மபசும்மபாது மதாட்டத் 

ததாைிலாளளர்ககள மட்டும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். ஆனால், 

மதாட்டக்  குடியிருப்பு அப்படியல்ல.  ஆனால், அங்கு 

ஆசிாியர்கள் இருக்கின்றார்கள், தபால் ஊைியர்கள் 

இருக்கின்றார்கள், கிராம மசவகர்கள் இருக்கின்றார்கள். 

இப்படிப்பட்ட உத்திமயாகத்தர்கள் எல்லாம்கூட அந்த 

வீடுகளிமல - 'லயன்'களிமல வாழ்கின்றார்கள், 

தபற்மறார்களுடன். ஆகமவ, தயவுதசய்து அந்தப் பகுதிகளிமல 

வீடகமக்கும்மபாது இவர்களுகடய எதிர்காலத்கதயும் 

கவனத்தில் தகாண்டு அவர்களுக்கும் வீடுககள அகமத்துக் 

தகாடுக்க ஏற்பாடு தசய்ய மவண்டும். 

அடுத்து, இங்கிருந்து இந்தியாவின் மகரளாவுக்குச் 

தசல்லும் ஐயப்ப பக்தர்கள் விசா தபறுவதற்கு மிகவும் 

கஷ்டப்படுகிறார்கள். ஆனால், பிற நாடுகளிலிருந்து சமயத் 

ததாண்டு தசய்ய இலங்ககக்கு வருபவர்களுக்கு விசா 

இல்லாமமல இங்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. 

அமதமபான்று இந்த ஐயப்ப பக்தர்களுக்கும் விசாவிலிருந்து 

விடுதகல தபற்றுக்தகாடுக்க கலாசார அகமச்சர் அவர்கள் 

அக்ககற எடுக்க மவண்டும் என்று மகட்டுக்தகாள்கிமறன்.  

வீடகமப்புத் திட்டத்திமல தனியார் மதாட்டங்கள் 

உள்ளடக்கப்படவில்கல. 100 ஏக்கர் - 200 ஏக்கர் என 

தபரும்பாலான தனியார் மதாட்டங்கள் இருக்கின்றன. அகவ 
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மதாட்டக் கம்பனிகளின் மதாட்டங்ககளப் மபால 

இருக்கின்றன.  அங்குள்ள ததாைிலாளர்களுக்கு வீடகமப்புத் 

திட்டதமன்பது மிகவும் கஷ்டமான விடயமாக இருக்கின்றது. 

காணி கிகடப்பது கஷ்டம்! அது மாத்திரமல்லாமல், 

வீடகமப்புத்திட்ட ஏற்பாடுகளுக்குள்ளும் அவர்கள் 

உள்ளடக்கப்படவில்கல. தயவுதசய்து அவர்ககளயும் இதில் 

உள்ளடக்குமாறு மகட்டுக்தகாள்கிமறன்.  

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, நீங்கள் பாாியளவில் 

மக்களுக்குச் மசகவ தசய்கிறீர்கள் என்பது எனக்குத் ததாியும். 

ஆரம்பத்திலிருந்து நான் உங்ககளக் கவனித்து வந்திருக் 

கின்மறன். அகமச்சராக இருந்தும் சாதாரண குடிமகனாகச் 

தசயல்படும் நீங்கள் உங்களின் தகப்பனாருகடய 

வைிகாட்டலுக்ககமவாகச் மசகவககளச் தசய்து மமலும் ஓங்கி 

வளர்ந்து நல்ல தபயதரடுக்க மவண்டுதமனக் கூறி, 

விகடதபறுகின்மறன்.   

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි, ගරු න් ත්රීතුනනි.  

මීය ළඟට, ගරු ඩී.වී. චානක න් ත්රීතුනා. ගරු න් ත්රීතුනනි, 

ඔබතුනාට විනාඩි 17ක කාලය් ශව්  කර තිශබනවා. 

 
[අ.භා.3.0 ] 

 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අෙ දින විවාෙයට ගවශනන 

නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ශා වවය 

ශීර්ෂය පිළිබහව අෙහස් ඉදිරිප්ත කිරීනට නට අවස්ථාව් ලබා දීන 

පිළිබහව නා පළුවශව් න ඔබතුනාට ස්තුතිව් ත ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, පළුවශව් න නා ඔබතුනාශේ 

අවධානයට ශයොුව කර් නට කවනවතියි, ගරු අනාතයතුනා කියුන 

කාරණය් සම්බ් ධව. එතුනා කිේවා, "සියලු ස්ත්තවශයෝ නිදු් 

ශව්තවා!" කියා බුදුරාාණ්  වහ් ශසේ ශද් නා කර තිශබන බව. 

බුදුරාාණ්  වහ් ශසේ ශද් නා කශළේ, සියලු ස්තවය්  ගවනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අෙ රගම් ව ශය්  විතර් 

ශනොශවයි, ප්ෂ ව ශය්  පවා රට ශබො ශව්  කර් ශ්  ශම් 

ශද් පාලනඥය් . විශ ේෂශය් න  ගරු අනාතයතුනාශග්  නා 

අහ් න කවනවතියි, සියලු ස්ත්තවශයෝ ශකශසේ ශවත්ත, අෙ රැකියා 

ලබා ශෙනශකොට; නිවාස ලබා ශෙනශකොට;  යූඇ් පීඨ  ස්ත්තවශයෝ 

විතර් ශ් ෙ, ඔබතුනා ශතෝරා ග් ශ්  කියලා. ශනොකෙ, ඔබතුනා 

 ාඛ්ා සමිතිවල ලියුම් අරශගන  රැකියා ලබා ශේ ශ් , නිවාස ලබා 

ශේ ශ්  ශකොශහොනෙ කියලා අපි ෙව්කා. ඒ නිසා සියලු 

ස්ත්තවශයෝ ශකශසේ ශවත්ත, යූඇ් පීඨ  අය ශව්  කරශගන ඔබතුනා 

ශද් පාලන වාසි තකා තනයි ශම් සියලුන ශද්වල් කර් ශ්  කියන 

එක අපි ේ නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අෙ රශට් ඉදිකිරීම් ්ශෂේ්ශා 

වි ාල කඩා වවටීන් තිශබනවා. [බාධා කිරීන්] ඔබතුනාශේ 

අවස්ථාශේදී පවහවදිලි කිරීන් කශළෝත ශහොහයි කියලා නා 

හිතනවා. අෙ ඉදිකිරීම් ්ශෂේ්ශා වි ාල කඩා වවටීන් තිශබනවා. 

අෙ ලංකාශේ අංක එකට තිශබන ඉදිකිරීම් සනාගශම් සිට  ශපොඩින 

සනාගන ේවා සියලු සනාගම්වල කඩා වවටීන් තිශබනවා. අෙ  

subcontract කරන ශකනාශග්  පවා රොයමි්  සියයට පහක 

බද්ේ අය කරනවා. සනහර විට රොයමි්  සියයට පහ් 

කිය් ශ් , එය ඉදිකිරීම් සනාගන ලබන ලාභයට වඩා වවඩියි. ඒ 

නිසා අෙ වනවිට එන ඉදිකිරීම් සනාගම් සියල්ශලහින වි ාල 

ව ශය්  කඩා වවටීන් තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ගරු අනාතයතුනා යටශ්ත 

තිශබන රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව 201  වර්ෂශා දී ලාභ ලබුන 

රයතනය්; 2013 වර්ෂශා දී ලාභ ලබුන රයතනය්. රුපියල් 

මිලියන 1 9ක ලාභ ලවබූ එන රයතනය, 2017 වර්ෂය 

ශවනශකොට රුපියල් මිලියන 9 0් පාඩු ලබන ත්ත්තවයට ප්ත 

ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේන ඉංිනශ් රුනය කාර්යය්  පිළිබහ 

නධයන උපශද් ක කාර්යාං ශා මූලය ත්ත්තවය පිළිබහව 

ග්තශතෝත, එො එහි ලාභය රුපියල් මිලියන  83් වුණා. අෙ 

වනවිට එහි කඩා වවටීන් තිශබන බව්ත ශපීත යනවා. ඒ වාශේන 

රාාය සංවර්ධන හා නිර්නාණ ීතතිගත සංස්ථාශේ මූලය ත්ත්තවය 

බවලුවාන, එො ලාභය -  

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුනා ශෙවව් නට කියුන රයතනශා නන ශනොක්ෙ?  

 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ඉංිනශ් රුනය කාර්යය්  පිළිබහ නධයන උපශද් ක 

කාර්යාං ශා මූලය ත්ත්තවය. ඔබතුන් ලාශේ නහ බවංකුණා 

වාර්තාශේ ශම් තිශබ් ශ් . [බාධා කිරීන්] ගරු ඇනතිතුනනි, 

ඔබතුනාට පවය එකහනාරක විතර කාලය් තිශබනවා, කථා 

කර් න. නට තිශබ් ශ්  විනාඩි 1 යි. ඒ නිසා ඔබතුනාශේ 

අවස්ථාශේ දී උ්තතර දු් නා නම් ශහොහයි කියලා නා හිතනවා. 

රාාය සංවර්ධන හා නිර්නාණ ීතතිගත සංස්ථාශේ මූලය ත්ත්තවය - 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එන රයතනය නට - [බාධා කිරීන්] 

 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ශහොහයි.  ඔබතුනාශේ ශනොශවයි නම්, ප්ර ්නය් නවහව. [බාධා 

කිරීන්] ඔබතුනාශේ ශනොශවයි නම්, ප්ර ්නය් නවහව.  හරි ශ් . 

රාාය සංවර්ධන හා නිර්නාණ ීතතිගත සංස්ථාශේ මූලය ත්ත්තවය 

බලුව. ඒක ඔබතුනාශේ අනාතයාං ය යටශ්ත  ශ් , තිශබ් ශ් . 

201 දී රුපියල් මිලියන 112් ලාභ ලවබූ රයතනය, අෙ රුපියල් 

මිලියන  91් පාඩු ලබන ත්ත්තවයට ප්ත ශවලා තිශබනවා. 

[බාධා කිරීන්] ඔබතුනාට ඇශහ් ශ්  නව්තනම්, ඒකට ශනොනවා 

ශහෝ ග්තතා නම් ශහොහයි කියලා නා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අෙ නිවාස අනාතයාං ය තුළ 

වි ාල  වෂණ කටයුතු සිදු ශවමි්  පවතිනවා. නන ඔබතුනාශේ 

අවධානයට ශයොුව කර් න කවනවතියි, අශ් ගරු අනාතයතුනා  

විසි්  ලබා දීුන ලියුන් පිළිබහව. බී.පීඨ . අයිරාංගීත නහ්තමිය ඇතුළු 

110ශෙශනකුණාට අනාතයතුනාශේ letterhead එකකි්  ලියුන් යවා 

තිශබනවා.  "ඔබ විසි්  2011.01.20 වන දින එවන ලෙ අභියාචන 

සලකා බලා..." යුවශව්  එන ලිපිය රරම්භ ශවලා තිශබනවා.  

ගරු අනාතයතුනනි, 201 .08.2  වවනි ො තනයි ශම් ලියුන ය් ශ් . 

එහි අවසානශා සහහ්  ශවනවා,  "ශනන නිවාස ලබා දීන පුභගිය 

නවතිවරණ කටයුතු ශහේතුශව්  ප්රනාෙ වූ බවවි් , එශසේ ලබා දීනට 

ඇති නිවාස 201 .09.1  වන දිනට ශපර ඔබ ශවත ලබාදීනට 

769 770 

[ගරු ුවතු සිවලිංගම් නහතා] 
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කටයුතු ශයොො ඇති බව නා සතුටි්  ේ වා සිටිමි" කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ගරු අනාතයතුනාශේ letterhead 

එශක්  තනයි ශම් ලියුම් යව් ශ් .  

ඊට පුභව ශම් ුනද්ගලය් ,- [බාධා කිරීන්] ගරු ඇනතිතුනනි, 

201 .08.2  දිනවතිව ඔබතුනාශේ අ්තසනි්  යුතුව බී.වි. අයිරාංගීත 

නහ්තමියට යවන ලෙ එන ලිපිය නන ෙභාගත* කරනවා.  

ඔබතුනාට බල් න ුනළුව් . [බාධා කිරීන්] ශනොක්ෙ කිේශේ, 

ඇනතිතුනනි? ඇශහ් ශ්  නවහව. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුනා කියන ශෙය නට ශ්තශර් ශ්  නවහව. 

 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරු ඇනතිතුනනි, නිවාස ලබා ශෙනවාය කියා 

110ශෙශනකුණාශග්  රුපියල් 110,000 ගණශ්  ුවෙල් ලබාශගන 

තිශබනවා. එන ලියුන්ත තිශබනවා. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ලියුන යවා තිශබ් ශ් , නනෙ? 
 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

නවහව. ඔබතුනාශේ ශල්කම්වරශය් කියලා තනයි කිය් ශ් . 

ඔබතුනාශේ අනාතයාං ශා letterhead එක යටශ්ත යවවූ ලියුන් 

ශම්ක. නන ශම් ලිපිය සභාගත කර් නම්. ඔබතුනා ඊට පස්ශසේ කථා 

කර් න, ගරු ඇනතිතුනනි. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුනා අල්ලස් ශහෝ  වෂණ ශචෝෙනා විනර් න ශකොමිෂ්  

සභාවට පවමිිජලි කර් න. 

 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

අල්ලස් ශහෝ  වෂණ ශචෝෙනා විනර් න ශකොමිෂ්  සභාවට 

අනිවාර්යශය් න පවමිිජලි කරනවා. ශම්ක ඔබතුනාශේ letterhead 

එක යටශ්ත යවුන ලියුන්. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි,- [බාධා කිරීම්] ශම් ලිපිශා ඔබතුනාශේ letterhead 

එකයි තිශබ් ශ් . මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, "ාාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිය, 'ශස්තසිරිපාය', බ්තතරුවල්ල" කියන 

letterhead එක යට ශ්තයි ශනන ලිපිය තිශබ් ශ් . එන ලිපිශා 

ශනශසේ සහහ්  වනවා: 

"......ඔබ විසි්  අප අධිකාරිය ශවත නිවස් අයදුම් කර එවන ලෙ ලිපිය 

සලකා බවලීශන්  පුභ අප අධිකාරිය විසි්  ඔබ හට නිවස් ශව් කර ඇති බවේ 

සතුටි්  ේ වා සිටිමි. 

එකී නිවස සහහා අ්තතිකාරම් ව ශය්  රුපියල් පනස් ෙහසක (රු. 

 0,000/-)ක ුවෙල් අප අධිකාරිය ශවත ශගවා ඇති අතර, එකී නිවස ඔබ හට 

පවවරීශන්  පුභ පහත සහහ්  ශකෝ ශද්සිවලට ඔබ එකඟ විය යුතුය." 

ශකෝ ශද්සි ශනශසේයි:  

 "1. එකී නිවස කුණාලියට/ බද්ෙට දීන සුනරා තහනම්ය. 

 2. එකී නිවශසේ වර්ධනය ශවනස ්ශනොකළ යුතුය. 

 3. එකී නිවශසේ පිටත/ අතුළත කිසිදු ශවනස ්කිරීන  ්ශනොකළ යුතුය. 
........."  

එන ලිපිශා ඉහත සහහ්  කළ කාරණා තනයි ඇතුළ්ත 

ව් ශ් . ශගවල් 110්. ගරු සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනනි, එන 

ුනද්ගලශයෝ ඔබතුනා හුව ශව් න නාස හයකට කලි්  වීරවිල 

නිවසට්ත රවා. ඒ ශවලාශව්ත ඔබතුනා කියා තිශබ් ශ් , 

"ශනශහන ශෙය් ශවලා තිශබනවා නම් CID එකට ය් න" 

කියායි.  හවබවයි, ඔබතුනාශේ අනාතයාං ශා letterhead එක 

යටශ්ත තනයි ඒ ලියුම් යවා තිශබ් ශ් . ඉ්  පුභව ඒ අය 

පවමිිජල්ල් කර් න ශබොරැල්ල ශපොලීසියට ගිහි්  තිශබනවා. 

එශහන ගියාන, අඩු ගණශ්  ශබොරැල්ල ශපොලීසිය ඒ 

පවමිිජල්ලව්ත භාරශගන නවහව. ගරු ඇනතිතුනනි, නන ශම් 

ශල්ඛ්න ටික සභාගත කර් නම්. ශම් ගවන ඔබතුනාශේ අවධානය 

ශයොුව කර අව ය කටයුතු කර් න. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුනා අසතය කිය් ශ් . 

 

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ශහොහයි, නන ශම් ලිපි ෙභාගත* කරනවා.  

නිවාස ලබා ශෙනවාය කියූ ුනද්ගලශයෝ 110ශෙශන් ඉ් නවා. 

ඔබතුන් ලා 201 දී ඉදිරිප්ත කළ දින සියශා වවඩ පිළිශවළ්ත 

එ්ක, ඒ අයට නිවාස ශෙනවාය කියා ශබොරු කර තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, එතුනාශේ අනාතයාං ය හරහා 

නිවාස සංවර්ධනය වි ාල ශලස ශකරීශගන යනවාය කියා 

ශප් ව් න ශනතුන් ලා උ්තසාහ කළා. ඒ වාශේන ගරු සින්ත 

ශප්රේනොස ඇනතිතුනා ුනව්ත ප්ත කීපයක නම් පිළිශවළට කියාශගන 

ගියා. එතුනා ඇහුවා, "Daily Mirror, "දිනමිණ", "ලංකාදීප" කියන 

ුනව්ත ප්තවලට advertisements ලබා දීන වවරදිෙ?" කියා. ුනව්ත 

ප්තවලට advertisements ලබා ශෙන එක ශනොශවයි, අපට තිශබන 

ප්ර ්නය, ගරු ඇනතිතුනනි. ශම් ුනව්ත ප්තවලට advertisements 

ලබා ශේ න ඔබතුනා වියෙම් කර් ශ්  අහිංසක ානතා වශේ 

සල්ලියි. ඒකයි අපට තිශබන ප්ර ්නය. 

2019.02.07වන ො "හිරු" නාළිකාශේ "බලය" වවඩසටහනට 

අශ් නලි්  බණ්ඩාර ායනහ නිශයෝාය ඇනතිතුනා සහභාගි වුණා. 

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා, තන් ශේ වයාපෘතිවලි්  සියයට 30ක 

ුවෙල් ප්රචාරණ කටයුතු සහහා වියෙම් කරනවාය, ුනව්ත ප්තවල 

advertisements ෙන් න රුපියල් ල්ෂ 10් පනණ වියෙම් 

කරනවාය කියා එතුනා එො කිේවා. අෙ ප්රචාරණ කටයු්තත් සහහා 

ඔබතුන් ලා සියයට 30්  වියෙම් කරනවා. ඔබතුන් ලා 201 දී 

බලය ලබා ගවීතනට දු්  ශපොශරෝ දුව තනයි, "ප්රචාරණ 

771 772 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්් තුව 

කටයුතුවලට ුවෙල් වියෙම් කර් ශ්  නවහව" කියන එක. ශඩොලර් 

බිලියන 1.1් වියෙම් කළ හම්බ් ශතොට වරාශා ප්රචාරණ කටයුතු 

සහහා රුපියල් මිලියන  0් ගියාය කියූ ඒකට විරුද්ධව කථා කළ 

උෙවිය, -ප්රති තය් ව ශය්  ග්තතාන, ප්රචාරණයට බිංදුවයි ෙ න 

ගණන් වියෙම් කළාය කියා විරුද්ධව කථා කළ කණ්ඩායන- අෙ  

ප්රචාරණ කටයුතු සහහා සියයට 30ක ුවෙල් වවය කරනවා. 

ශතොරතුරු ෙවනගවීතශම් අයිතිවාසිකන පිළිබහ පනත හරහා අපි ඒ 

සියලු විස්තර ලබාශගන තිශබනවා. 2018 වර්ෂයට විතර් 

ප්රචාරණ කටයුතු සහහා රුපියල් මිලියන 298් -ල්ෂ 2,980්- 

ඔබතුනා වවය කර තිශබනවා, ගරු ඇනතිතුනනි.  2017 වර්ෂශා 

ප්රචාරණ කටයුතු සහහා ල්ෂ 1,190් වවය කර තිශබනවා. 2016 

වර්ෂශා ඒ සහහා රුපියල් ල්ෂ 3 0් වවය කර තිශබනවා. 201  

වර්ෂශා එන කටයුතු සහහා ල්ෂ 230් වවය කර තිශබනවා. ශම් 

ුවෙලි්  ඔබතුනාට ශගවල් 1,000් ශනොමිලශා හො ශේ න 

තිබුණා. ශගවල් 1,000් ශනොමිලශා හො ශේ න තිබුණු ුවෙල් 

අෙ ඔබතුන් ලා ප්රචාරණ කටයුතු සහහා වවය කරනවා. ශම්වා ශම් 

රශට් ානතාවශේ ුවෙල්; අෙ රශට් ඉ් න දු්ප්තන ුනද්ගලයාශේ සිට 

ශපොශහොස්තන ුනද්ගලයා ේවා වූ සියලුශෙනාට බදු ගහලා හම්බ 

කරන සල්ලියි. ානතාවශේ සල්ලි ශනශහන ප්රචාරණ කටයුතුවලට 

වියෙම් කරන එක සාධාරණෙ කියා නන අනාතයවරයාශග්  අහ් න 

කවනවතියි. ප්රචාරණ කටයුතුවලට වියෙම් කළ ශම් රුපියල් මිලියන 

 00ක ුවෙල ඔබතුනාට ඕනෑ නම්, පාසල්  00කට ල්ෂ 10 

ගණශ්  ශේ න ුනළුව් කන තිබුණා. එවවනි වි ාල ුවෙල් 

ඔබතුනා ප්රචාරණ කටයුතුවලට වියෙම් කර තිබුණා.  

නන ශම් කිය් ශ්  අසතයය් නම්, ශතොරතුරු ෙවන ගවීතශම් 

අයිතිවාසිකන පිළිබහ පනශත්  ඔබතුන් ලාට ශම් ගවන 

ෙවනග් න ුනළුව් . ඔබතුනාශේ අනාතයාං ශා ශල්කම්වරයා 

අ්තස්  කර, නට ලබාදු්  ශතොරතුරු අුවවයි නන ශම් කථා 

කර් ශ් . මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, එන ශල්ඛ්නය්ත නන 

ෙභාගත* කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශනතුන් ලා අෙ ශම් ශබොරුව් 

කර් ශ් . හම්බ් ශතොට නිවාස වයාපෘතිය් හෙනශකොට 

ශකොළඹ්ත ශපෝස්ටර් ගහනවා. ශකොළඹ නිවාස වයාපෘතිය් 

හෙනශකොට හම්බ් ශතොට, අම්පාර කියන ප්රශද් වල්ත  ශපෝස්ටර් 

ගහනවා. ඒක සාධාරණීකරණය කර් න එතුනා කිය් ශ්  

ශනොක්ෙ? "උතුශර් නිවාස වයාපෘතිය කරනශකොට ෙකුණාශණ් 

ශපෝස්ටර් ගවහුවාට ප්ර ්නය් නවහව ශ් ෙ?" කියා තනයි එතුනා 

අහ් ශ් .  හවබවයි ානතාවශේ සල්ලි වියෙම් කර් ශ්  නවතිව, 

සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනාශේ ශපෞද්ගලික ුවෙල් පාවිච්ි  කරලා 

ශම් කටයු්තත කළාට අපිට ප්ර ්නය් නවහව; ඔබතුනාට ලවශබන 

පඩිශය්  ශහෝ එශහන නව්තනම් ඔබතුනාශේ වයාපාරයකි්  ශහෝ 

ශවන්ත ශනොනවා ශහෝ ශෙයකි්  ලවශබන සල්ලි ඔබතුනා වියෙම් 

කරනවා නම් නට කිසි ප්ර ්නය් නවහව.  ානතාවට ප්ර ්නයකුණා්ත 

නවහව. හවබවයි, ානතාවශේ බදු ුවෙල් නාස්ති කරන එක තනයි 

ශනතවන තිශබන ප්ර ්නය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි,  "හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා 

පවුල් ල්ෂයකට වවසිකිළි පහුභකම් නවහව" කියා නංගල සනරවීර 

ඇනතිතුනා කිේවා. ඒ කිය් ශ් , එතුනා කියන විධියට 

හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා ානතාවශග්  සියයට 1 කට අධික 

ප්රනාණයකට වවසිකිළි පහුභකම් නවහව. හවබවයි, සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනා ෙව්  අවුරුදු හතර් තිස්ශසේ නිවාස අනාතයවරයා ශලස 

කටයුතු කරනවා; එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශා නිශයෝාය නායකයා 

ව ශයුව්ත කටයුතු කරනවා. එතුනා එශහන ත්ත්තවයක ඉඳිමි් , 

ශම් රශට් ශනච්චර ශගවල් හෙනවාය කියලා්ත කියනවා නම්, 

හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා ානතාවට වවසිකිළි පහුභකම් ටිකව්ත 

ලබා ශේ න බවරි වුශණ් ඇයි? නංගල සනරවීර ඇනතිතුනා 

පාර්ලිශම්් තු ඇවිල්ලා ශචෝෙනා කශළේ සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනාටයි. ඔබතුනා අවුරුදු  ් තිස්ශසේ ශනොනවාෙ කශළේ?  

ානතාවට ශනච්චර ප්ර ්නය් තිශබනවා. නන එය ඔබතුනාශේ 

අවධානයට ශයොුව කර් න කවනතියි, ගරු ඇනතිතුනනි. 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා අර්ජු්  

ඇශලෝසියස්ශග්  ුවෙල් ග්තතාය කියා සනාා නාධය හරහා වි ාල 

ප්රචාරය් ගියා. නන ඔබතුනාශග්  ප්ර ්නය් ඇහුවා, " ඔබතුනා 

අර්ජු්  ඇශලෝසිස්ශග්  ුවෙල් ග්තතාෙ, නවද්ෙ?" කියා. ඔබතුනාට 

ඕනෑ නම් ඒකට සරලව උ්තතරය ශේ න තිබුණා, "නන ග්තශ්ත 

නවහව" කියා. හවබවයි, ඔබතුනා ඒකට පිළිතුර ව ශය්  දු් ශ් , 

"ඔය ප්ර ්නය අහන ුනද්ගලයා කුණාඩු ක්පි්තශත්, කුණාඩු ුවෙලාලි 

ශකශන්" කියායි. එශහනයි ඔබතුනා ශචෝෙනා කශළේ. ඊට පස්ශසේ  

ඔබතුන් ලාශේ සනාා නාධය හරහා නාව කුණාඩුවලට සම්බ් ධ 

කරලා නාස 8් තිස්ශසේ ශචෝෙනා එල්ල කළා. ශබ්රුවල 

ශබෝට්ටුවල තිබිලා කුණාඩු අහු ශවනශකොට Facebook එශක් , 

ඔබතුන් ලාශේ න් ත්රීවරු සහ විවිධ ුනද්ගලය්  හරහා න ඩ 

ගවහුවා. 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනනි, නන නශේ ඉදිකිරීම් 

කළනනාකරණ උපාධිය අවස්  කරලා ලංකාවට රවා. නන 

විප්ෂශා න් ත්රීවරශය් ව ශය්  තනයි පාර්ලිශම්් තුවට 

රශේ. හවබවයි, නන ීතතයුවූලල ශනොවන වවඩ්  රශට්  කරනවා 

නම්, වග කියන ඇනතිවරශය් ව ශය්  ඔබතුනා පවමිිජල්ල් 

කශළේ නව්තශ්ත ඇයි?  ඒවාට ීතතිය රියා්තනක ශනොකශළේ ඇයි?  

ඔබතුනා නාධය ස් ෙර් න පවවව්තවූශා ඇයි? නන වරේ කර 

තිශබනවා නම්, නශේ දිස්ත්රි්කශා ඉ් න කවබිනට් අනාතයවරයා 

ව ශය්  ඔබතුනාට වගකීන් තිබුණා, ගිහි්  පවමිිජල්ල් 

කර් න, නාව හිශර් ෙන් න. හවබවයි, ඒ ශවුවවට ඔබතුනා නට නඩ 

ගවහුවා. ඔබතුන් ලා ශම් ශබොරු කර් ශ් , ගරු සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනනි.  

 ල්සිරි ගීතාල් කියන SP -තංගල්ල  ශකොට්ඨාස භාර ශපොලිස් 

අධිකාරිවරයා- සනඟ  එකතු ශවලා නශේ වාහනයට අීතතික 

ශෙය් ෙන් න උ්තසාහ කළාය කියා ශම් ශවනශකොට ඔ්ුන ශවලා 

තිශබනවා. ඒ ගවන කියුන ශවලාශේ ඔබතුන් ලා හිනා වුණා. "ඒක 

ශබොරු" කියා ඊට පස්ශසේ ඔබතුන් ලා කිේවා  හවබවයි, ශම් වනවිට 

CID පරී්ෂණවලදී ඒ ශපොලිස් අධිකාරිවරයා පිළිශගන 

තිශබනවා, සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාශේ ශල්කම්වරයා්ත එ්ක, 

ල්නාල් කියන තරුණයාව රැකියාව් ලබා ශේ න කියලා 

එ්කශගන ගියාය කියා. ශම් ල්නාල් කියන ුනද්ගලයා 

ශපොලීසිශා නිලධාරි්  - OICsලා, DIGsලා- එ්ක නාස 3ක 

කාලය් තිස්ශසේ calls  500් අරශගන තිශබනවා. ශම් සියලුන 

සා්ෂි CID එශක්  ශහොයා ශගන තිශබනවා. ශනහි පළුවවවනි 

අදියර ව ශය් , ශම් වනවිට ල්සිරි ගීතාල්ව අම්පාරට නාරු කර 

තිශබනවා. එශහන කශළේ, ශම් සිද්ධිශා   සතයභාවය් තිශබන 

නිසායි. සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනනි, ශම් ශචෝෙනාශේදී ඔබතුනා 

ශනොක්ෙ කිේශේ? ඒශකදි ඔබතුනාශේ නන ගවන කිසින සහහන් 

වුශණ් නවහව. "ශල්කම්වරශය් තනයි ශම් පිටුපස ඉ් ශ් " කියා 

ඔබතුනා කිේවා. හවබවයි, ඔබතුනා ඒ ගවන පිළිතුරු ශෙනවා 

ශවුවවට ශනොකෙ කශළේ? ඔබතුන් ලාශේ ීතතිඥ කණ්ඩායන්න 

එළියට ඇවි්ත කියනවා, ල්නාල් කියන ශම් ුනද්ගලයා උ්කුණාවා 

කියන නව රයාශේ driver කියලා.  

අ් තිනට බලනශකොට ඒ ල්නාල් කියන තරුණයාට 

වාහනය් පෙව් නව්ත බවහව. අඩුන තරමි්  ත්රී වීලර් එක්ව්ත 

773 774 

[ගරු ඩී. වී. චානක නහතා] 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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පෙව් න බවහව.  ශම් කියන ුනද්ගලයාට licence ව්ත නවහව. එශහන 

ුනද්ගලයකුණා තනයි උ්කුණාවාශේ ඩ්රයිවර් කිය ාා සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනාශේ ීතතිඥවරු කිය් ශ් . හවබවයි, අෙ ශවද්දී සා්ෂි 

සහිතව ශම් සියලුන ශද්වල් ඔ්ුන ශවමිුවයි ය් ශ්  ගරු 

ඇනතිතුනනි. එො නානල් කුණානාර ඇවිල්ලා ශචෝෙනා එල්ල කරන 

ශවලාශේ ඔබතුන් ලා ඒක විහිළුවට තනයි ග්තශ්ත. හවබවයි, 

පුභගිය සති ශෙකකට කලි්  message එක එනවා ශපොලීසිශා 

හිටුන Senior DIG ශම්කට සම්බ් ධයි කියා. ඒ විධියටන ගරු 

ඇනතිතුනනි, ශම් ල්නාල්ශේ ශචෝෙනාවට්ත ඔබතුන් ලා හිනා 

ශව් න. තව නාසය්, ශෙක්  CID  එශක්  පරී්ෂණ කර ශම්ක 

ඇ්තත කියා ඔ්ුන වුණු ෙවසට ෙවන ග් න ුනළුව් , කවුෙ ශම්ක 

පිටුපස ඉ් ශ්  කියා. [බාධා කිරීන්] ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා 

පිළිබහ අපට සවක සහිත ශව් න ප්රධානන ශහේතුව තනයි 

ඔබතුනාශේ ීතතිඥවරු්  ඇවිල්ලා අර ශපොලිස ් අධිකාරිවරයාව 

රර්ෂා කර් න කටයුතු කිරීන. එතුනාට විරුද්ධව සා්ෂි තිබියදී, 

ශම් සියලුන ශද්වල් තිබියදී ඇයි ඔබතුනාශේ ීතතිඥවරු ඇවිල්ලා 

සා්ෂි ශේ ශ් .  නාස අටකට කලි්  ඔබතුනා ශචෝෙනා කරනවා. 

සනාා නාධය හරහා නඩ ගහනවා. ඊට පස්ශසේ කුණාන් ්ණය 

රියා්තනක ශවනවා. හවබවයි, නන වරේ කර  තිශබනවා නම් 

ඔබතුනාට අෙ ශහෝ ුනළුව්  ගිහිල්ලා නට විරුද්ධව පවමිිජල්ල් 

ෙන් න. එශහන පවමිිජල්ල් ෙනා ුනළුව්  නම් පරී්ෂණය් 

කර් න.  ශම් අවුරුදු 32ක කාලය තුළ නට විරුද්ධව ශපොලීසිශා 

කිසින පවමිිජල්ල් ෙනා තිබුශණ් නවහව. එක සිදුවීන් වුණා. 

න්තතල ගුව්  ශතොටුශපොළ විකුණාණනවාට විරුද්ධව උද්ශඝෝෂණය 

කළායි කියා අපිව හිශර් ෙවම්නා. හවබවයි, න්තතල ගුව්  

ශතොටුශපොළ විකුණාණනවාට එශරහිව උද්ශඝෝෂණ කළායි කියා අපිව 

හිශර් ෙවම්නා නම්, යම්කිසි රකාරශා ීතතයුවූලල නවති ශෙය් 

කරනවා නම් සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා නාව අතහරි් ශ්  නවති 

බව හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා ානතාව්ත ේ නවා; රශට් 

ානතාව්ත ේ නවා.  ඔබතුනාට ශචෝෙනාව් එල්ල කශළේ, 

ශතොරතුරු ෙවනගවීතශම් අයිතිවාසිකන පිළිබහ පනත යටශ්ත  

ශතොරතුරු අරශගනයි.  ශම්වා අසතය නම් ඔබතුනා ශම්වාට උ්තතර 

ශේ න. ඔබතුනා නඩ ගහනවා ශවුවවට ශම්වාට උ්තතර ශේ නය 

කියන ඉල්ලීන කරමි්  නශේ කථාව අවස්  කරනවා. ශබොශහොන 

ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොන ස්තුතියි. මීය ළඟට, ගරු ුවිනබුර් රහුනා්  න් ත්රීතුනා. 

ඔබතුනාට විනාඩි 10 කාලය් තිශබනවා. 

 
[අ.භා.3.22]   
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, විශ ේෂශය් න ගරු සින්ත 

ශප්රේනොස ඇනතිතුනා යටශ්ත තිශබන නිවාස අනාතයාං ශා වවය 

ශීර්ෂය ගවන කථා කිරීනට අවස්ථාව ලබා දීන ගවන ස්තුතිව් ත 

ශවනවා.  

අවුරුදු ගණනාවකි්  පස්ශසේ නවවත වතාව් අෙ නිවාස 

අනාතයාං ය එතුනාශේ මූලික්තවශය්   ශම් රට ුනරාන නිවාස 

හේ න වි ාල වවඩ පිළිශවළ් කරශගන යනවා. එතුනාශේ ඒ වවඩ 

පිළිශවළ අෙ වනශකොට ඉතා සාර්ථකව ප්ෂ, විප්ෂ ශේෙයකි්  

ශතොරව සියලු ශෙනාන පිළි ගනිමි්  රියා්තනක වී ශගන යනවා. 

ගම්උොව වවඩසටහන අවුරුදු ගණනාවකි්  පස්ශසේ රියා්තනක 

වනවා.  විනල් වීරවං  නවතිතුනා පුභගිය රණ්ඩුශේ නිවාස 

ඇනතිවරයා හවටියට හිටියා. එතුනාශේ කාලය්ත සනඟ සංස් ෙනය 

කර බලනශකොට අෙ ශම් රශට් නවවත අඩු රොයම්ලාීන පවුල්වල 

ානතාවට, ගම්වල සිටින ඒ අහිංසක, දු්ප්ත ානතාවට තන් ශේ 

කියා නිවස් හො ගවීතශම් වවඩසටහන රියා්තනක වී ශගන 

යනවා. අෙ වනශකොට එතුනා  ගම්උොව වවඩසටහ්  වි ාල 

ප්රනාණය් රියා්තනක කර තිශබනවා. 2019 අවුරුද්ශද්්ත ඒක 

රියා්තනක කර් න එතුනා වි ාල වවඩසටහ්  රාශිය් එකතු 

කරමි්  ුවෙල් පවා ශව්  කරමි්  තනයි ශම් ගනන ය් ශ් . ශම් 

ගනන යන අතරතුරදී එතුනාට  විරුද්ධව ශනොශයකුණා්ත ශචෝෙනාව්  

එල්ල වන බව අපි ේ නවා. කාලය් තිස්ශසේ එතුනාට විරුද්ධව 

ඉතාන කුණාන් ්ණකාරී විධියට යම් යම් ශචෝෙනා එල්ල කරමි් , 

එතුනාශේ චරිතය ඝාතනය කර් න ඇතවම් අය යම් උ්තසාහයක 

ශයශෙනවා. නට කලි්  කථා කරුන න් ත්රීතුනා ප්තතරවලට 

ෙව් වීම් ලබා දීන ගවන  කථා කළා. එතුනා කිය් ශ්  නේබින 

ප්තතරයට ෙව් වීම් දීුන එක ශහොහ නවහව කියාෙ?  දිනමිණ 

ප්තතරයට ෙව් වීම් දීුන එක වවරදියි කියාෙ? ලංකාදීප ප්තතරයට 

ෙව් වීම් දීුන එක වවරදියි කිය ාාෙ? එශහන නම් ඒ ප්තතරවලට 

ෙව් වීම් ශේ න එපාය කියන එකෙ එතුනා කිය් ශ් ?  

එතුනා  ුවෙල් ගවන, ානතාවශේ ුවෙල් නාස්ති කරන එක ගවන 

ඉතාන හවම නකි් , ශේෙනාවකි්  කථා කළා.  "ශම් ානතාවශේ 

ුවෙල් නාස්ති ශවනවා." කිේවා.  

නහි් ෙ රාාප්ෂ නහ්තතයා එතුනාශේ දිස්ත්රි්කශා 

හම්බ් ශතොට වරාය හෙලා, ඒක විවෘත කරන ෙවශසේ ාව්ස්  

ඇ් තනි ශගනවල්ලා -ඒ උ්තසවයට වියෙම් කළ ුවෙල් ප්රනාණය 

එතුනාට නතක නවහව.- වි ාල රංගනය් කර, වි ාල උ්තසවය් 

කර, එකන වරාය ශෙවතාව් විවෘත කළා.  ාව්ස්  ඇ් තනි 

ශවුවශව්  ශකෝටි ගණනක ුවෙල් වියෙම් කළා. ඒ ුවෙල් නාස්ති 

ශවනශකොට, නන හිත් ශ්  එතුනා ලංකාශේ හිටිශා නවතිව ඇති. 

න්තතල ගුව්  ශතොටුශපොළ ගවන අපි ේ නවා. ලංකාශේ 

තිශබන දිස්ත්රි්කවලි්  වවඩි ෙරිද්රතාව් තිශබන, අඩු රොයම් 

ලබන පවුල් විව්ත වන, ඉතාන දුෂ්කර දිස්ත්රි්කය් තනයි, 

හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කය කිය් ශ් . අපි ෙව්කා, ශකෝටි 

ගණනක ණය අරශගන න්තතල ගුව්  ශතොටුශපොළ් හවදුව හවටි. 

ඒ ගුව්  ශතොටුශපො ශළේ රොයන බවලුශවෝත, ඉතාන ශපොඩි 

රොයන් තනයි එ් ශ් . ගුව්  යානා එ් ශන්ත නවහව. ඒ විතර් 

ශනොශවයි, සානානයශය්   ශලෝකශා ගුව්  යානා යම් රටකට 

ශගොඩ බස්සනශකොට, ඒක නවතා තවබීන ශවුවශව්  ඒ ශගොඩ 

බහින ගුව්  යානා විසි්  තනයි ඒ ගුව්  ශතොටුශපොළට යම් 

ුවෙල් ශගව් න ඕනෑ. නුව්ත, න්තතල ගුව්  ශතොටුශපොළ විවෘත 

කළාට පුභව ඒ ගුව්  ශතොටුශපොළට ගුව්  යානා ශග් වා ග් න, 

"ගුව්  යානාවලට ගණන් ශේ නම්." කියා න්තතලට ගුව්  

යානා බස්ස් න කිේවා. එශහන කියා්ත ගුව්  යානා රශේ නවහව. 

ශම් රශට් ශකෝටි ගණන් වූ ානතාවශේ ුවෙල්වලි්  තනයි airport  

එක හවදුශේ, නහි් ෙ රාාප්ෂ නහ්තතයාශේ නන ෙනාග් න. 

නුව්ත, තවන රර්ිකක සංවර්ධනය ශවුවශව්  සහ ශම් රටට 

අව ය වන විධිශා ගුව්  ශතොටුශපොළ් හවටියට ඒක පරිවර්තනය 

කරග් න බවරි වුණා.  

ශකෝටි ගණන් ුවෙල් වියෙම් කර ූ රියවවව රිකට් 

ක්රීඩාංගණය් හවදුවා. ඒ ක්රීඩාංගණය හවදුව්ත එක අවුරුද්ෙකට 

එක නවච් එක්ව්ත ශසල්ලම් කර් ශ්  නවහව. ශකෝටි ගණන් 

ුවෙල්! හම්බ් ශතොටට ශනපනණ ක්රීඩාංගණය් ශනොකටෙ? ඒක 

අ් තිනට ුභදු අලිශය් බවට ප්ත වුණා.  

ශකෝටි ගණන් ුවෙල් වියෙම් කර සම්න් ්ණ  ාලාව් 

හවදුවා. ඒ සම්න් ්ණ  ාලාව හෙුන ෙවශසේ ඉහලා අෙ වනතුරු 

කිසින සම්න් ්ණය් පව්තවා නවහව. නහි් ෙ රාාප්ෂ 

නහ්තතයාශේ නවෙුවලශ්  තිශබන ුවෙල් ශගනවල්ලාෙ ඒවා 

775 776 



පාර්ලිශම්් තුව 

හවදුශේ? එශහන නව්තනම්, නානල් රාාප්ෂ නහ්තතයාශේ ශඩ්සි 

රච්ි ශේ නවිජ් විකුණාණලා ඒ සල්ලිවලි්  හෙුන ඒවාෙ? එශහන 

නවහව. ශම් රශට් ානතාවශේ ුවෙල් අරශගන ගිහිල්ලා විනා  කර 

ෙවම්නා.  

ශගෝඨාභය රාාප්ෂ නහ්තතයා ශකෝටි ගණ්  වියෙම් කර 

අම්නාශගයි, තා්තතාශගයි ශසොශහොන හවදුවා. ඒකට නඩු ෙවම්නාට 

පස්ශසේ,  ඒ ුවෙල පියවාග් න නන හිතන විධියට ඒ ුවෙලි්  

ශකොටස් ශගේවා. ශම්වා ානතාවශේ ුවෙල්, නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිශා ුවෙල්. අම්නයි තා්තතයි සිහිශව් න කිය ාා ශම් රශට් 

ානතාවශේ ුවෙල්වලි්  තනයි ඒ ශසොශහොන හවදුශේ. එශහන තනයි 

එො ශම් රශට් ානතාවශේ ුවෙල් කාබාසිනියා කශළේ, ශම් රශට් 

ානතාවශේ ුවෙල් වියෙම් කශළේ,  ශම් රශට් ානතාවශේ ුවෙල් 

අවභාවිත කශළේ.  

ඒ නිසා නන ඒ න් ත්රීතුනාශග්  ශම් ප්ර ්නය අහනවා. ශම් තරම් 

ශම් රශට් ානතාවශේ ුවෙල් අවභාවිත කරනවා කියා 

තුව් නා් ශසේ සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනාට ශචෝෙනා කළා. ඒ 

වාශේන, තුව් නා් ශසේ ඉතා හවම ම්බරව කථා කළා. 

තුව් නා් ශසේශේ දිස්ත්රි්කය තුළ රාාප්ෂලා ානතාවශේ ුවෙල් 

අවභාවිත කරුන එක ගවන කිශප් ශ්  නව්තශ්ත ඇයි? ඒක ගවන 

තුව් නා් ශසේ නි ් බ්ෙතාව රකි් ශ්  ඇයි? තුව් නා් ශසේට 

ඒවා ගවන්ත කථා කර් න ුනළුව්  ශව් න ඕනෑ. තුව් නා් ශසේ 

අවංක ශද් පාලනඥශය් කියායි කිය් ශ් . ශම් රශට් 

ානතාවශේ ුවෙල් කවුරු අවභාවිත කළ්ත, එවවනි අවංක 

ශද් පාලනඥශය් නම් ඒවා ගවන කථා කර් න ඕනෑ. එො 

රාාප්ෂ යුගශා ශම් රශට් ානතාවශේ ුවෙල් අරශගන ඒවා 

අවභාවිත කර, හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශාන හෙුන mega projects 

එක්ව්ත අෙ ශවනශකොට සාර්ථක ශවලා නවහව. ඒ ඔ්ශකෝන 

තවන පාඩු පිට තනයි දුව් ශ් . ඒ ුවෙල් අෙ ශම් රශට් ානතාවට 

ශගව් න සිද්ධ ශවලා තිශබනවා.  

ඒ වාශේන, CHOGM එක තිබ්බා. CHOGM එක ශගනිය් න 

ගියා,- [බාධා කිරීන්] 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, හම්බ් ශතොට වරාය මිලියන ගණනකට 

වි්කා. එතශකොට ඒක්ත අවභාවිතාව්ෙ?  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒක විකුණාණලා නවහව, න් ත්රීතුනනි. ඔබතුනා නශග්  ඇහුවා 

නම් ෂව් ග්රි-ලා එක වි්කාෙ කිය ාා, නන "ඔේ." කියනවා. නශග්  

ඒක ඇහුශේ නවහව. නශග්  ඇහුශේ, හම්බ් ශතොට වරාය වි්කාෙ 

කියා. න න සනාගන් සනඟ ඒකාබද්ධ වයාපාරයකට හම්බ් ශතොට 

වරාය දීලා තිශබනවා. ඒක විකුණාණලා නවහව.  

ඔබතුනා පරිණත ශද් පාලනඥශය් හවටියට ේ නවා, 

ශලෝකශා හවුල් වයාපාර තිශබන බව. ෂව් ග්රි-ලා එකට ඒ ඉඩන  

විකුණාණුවා. ඒ විකුණාණුන ඉඩන රපුභ අනූනව අවුරුදු   බද්ෙකට අපි  

හරවා ග්තතා. Galle Face  එශ් වරාය නගරයට - Port City   

එකට- අයිති ඉඩන විකුණාණුවා. රට ශනොශවයි; නහ ුවහුේත විකුණාණුවා. 

අ් තිනට අපි ඇවි්ත ඒක අුවනව අවුරුද්ෙකට හරවා ග්තතා. ගරු 

න් ත්රීතුනා ඉ් ශ්  වවරදි කහවුශර්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුනා කියන 

ශද්වල් එශහ ශව් ශ්  නවහව. අෙ ශවනශකොට ශගෝඨාභය 

රාාප්ෂ නහ්තනයා තනයි අශ්්ෂකයා කියා කියලා ඉවරයි.  

ඔබතුනා පිළිග් නවා ෙ, එතුනාව? කිය් න. පුභගිය කාලශා 

ශගෝරනාඩු කළා ශ් .  පුභගිය කාලශා කිේවා, පිළිග් ශ්  

නවහවයි කියා.  [බාධා කිරීම්] ර!  එශහනම් හරි. නහි් ෙ රාාප්ෂ 

නහ්තනයා කියන ශෙය පිළිශගන තිශබනවා. බවසිල් රාාප්ෂ   

නහ්තනයා කියා තිශබනවා, අශ් අශ්්ෂකයා ශගෝඨාභය කියා.  

නන අහ් ශ්   ඔබතුනා පුභගිය කාලශා කිේවා, ඔබතුනා 

ශගෝඨාභය එනවාට විරුද්ධයි කියා. ෙව්  ඔබතුනා ශනොකෙ 

කිය් ශ් ? තවන විරුද්ධෙ?  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒවා  අපි ශබ්රා ග් නම්. අුව් ශේ නල්ශල් තිශබන ඒවා 

ඔබ් න  ය් ශ්   නවතිව- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබ් න ශේ ශ්   ඔබතුනා ශ් . ඔබතුනා තනයි   ඔබ් න අපව 

ශපොළඹව් ශ් . ඔබතුනා අපව ඔබ් න ශපළශඹේවාන අපි  

ඔබනවා. ශනොකෙ ශම් වයශසේදි අපි්ත  ඔබ් න කවනවතියි. ඔබතුනාශේ වයශසේ හවටියට  

ඔබතුනා ඉහශගන   ඔබ් න අපව ශපොළඹවනවා.  

 
[මූලාෙනස  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශනතුනා කිේවා, ඉංිනශ් රු 

කාර්යය්  පිළිබහ නධයන උපශද් ක කාර්යාං ය -CECB-  

පිළිබහව. ඒ න් ත්රීතුනා  ඒ ගවන ෙවුවව්ත ශවලා නවහව.  ශම් 

ඉංිනශ් රු කාර්යාං ය තිශබ් ශ්  නිවාස අනාතයාං ය යටශ්ත 

ශනොශවයි; ානාධිපතිතුනා යටශ්ත.  ඔබතුනාශේ ානාධිපතිතුනා. 

එන නිසා  ඔබතුනා ෙව්  කරන ශචෝෙනාව්  තිශබනවා නම් ඒවා 

සියල්ලන ානාධිපතිතුනාශග්  අහ් න ඕනෑ.  ඔබතුන් ලාශේ 

තිශබන යම් යම් ඝාතන නඩු අයි්  කර ග් න රෑට රෑ ට 

ානාධිපතිතුනා හුව ශවනවා.  එන නිසා ඔබතුනාට ුනළුව් ,  

එතුනාව හුව ශවලා ශම් ගවන්ත යම් යම් විස්තර 

ානාධිපතිතුනාශග්  ෙවන ග් න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම් අශ් තිශබන 

අනාතයාං වලි්  ඉතාන සරිය අනාතයාං ය් ශම් නිවාස 

අනාතයාං ය.  පුභගිය කාලශා අවුරුදු  10් ශම්  රට  

රාාප්ෂලා රණ්ඩු  කළා.  විනල් වීරවං   න් ත්රීතුනා නිවාස 

ඇනති  හවටියට සිටියා. ශප්රේනොස  හිටුන ානාධිපතිතුනා ශකොළඹ  

නගරශා හෙුන ශගවල් ටිකට තී් ත ටික් ගාලා, වහලවල් ටික් 

හෙලා  විනල් විරවං  නහ්තනයාශේ ශෙොශටෝ ටික ො ග්තතා. 

එශහන තනයි ශගවල් හවදුශේ.  හෙුන ශගවල්වලට  තී් ත ගාලා 

කිේවා, අපි ශගවල් හවදුවා  කියා. එශහන වව ඩසටහන් ශම් 

රණ්ඩුශව්  ශගන ගිශා නවහව. අශ් රශට් අපි සියලු ශෙනාන 

ේ නවා, ඈත  එපිට ගම්නානවල, ඈත පළා්තවල දු්ප්ත ානතාව 

නිවස් නවතිව, හේහරණ් නවතිව විව්ත ශවන ානතාව 

ශවුවශව්  තනයි  ශම් නිවාස වවඩසටහන රියා්තනක ශව් ශ්  

කියලා. ඒ වවඩසටහ්  රියා්තනක ශවනශකොට  ගන ඇතුළට 

ගිහි්  ඒ ග්රාමීය ය නට්ටශන්  ශම් වවඩ කරනශකොට යම් යම් 

ශද් පාලනඥය් ට  යම් යම් රිදීම් ඇති ශවනවා. 

ඒ වාශේන හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කය සම්බ් ධශය්  

සානානයශය්  පිළිශගන හිටිශා, "ශම්ක රාාප්ෂලාශේ 

දිස්ත්රි්කය; ශම් දිස්ත්රි්කය ඇතුළට ශවන කාටව්ත රිංග් නට 

777 778 

[ගරු ුවිනබුර් රහුනා්  නහතා] 
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බවහව"යි කියලායි. නුව්ත  ඒ අභිශයෝගය භාර අරශගන ගරු සින්ත 

ශප්රේනොස නවතිතුනා  එතුනාශේ  පියා  ශද් පාලනය නවෙ ශකොළඹි්  

පට්  ග්තත්ත,  ඒ නවෙ ශකොළඹි්  පට්  ග්ත ශද් පාලනය අෙ 

ශවන ශකොට හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කය්ත එ්ස්ත  ාාතික ප්ෂය  

යටතට ග් න ුනළුව්  රියාොනය්  එතුනා රියා්තනක කර 

තිශබනවාය කියන එක අපි පිළිග් න ඕනෑ.  එතුනාශේ 

වවඩසටහන්ත සනඟි්  අපි්ත ඉදිරිශාදී වවඩ කරනවාය කියමි්    

නශේ වචන  ස්වල්පය අවස්  කරනවා. ශබොශහොන ස්තුතියි.  
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ාය් ත සනරවීර න් ත්රීතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි  1 ක 

කාලය් තිශබනවා. 

 
[අ.භා.3.3 ] 
 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි,  නිවාස ඉදිකිරිම් හා 

සංස්කෘතික අනාතයාං ශා වවය ශීර්ෂය ගවන  කථා කරන ශම් 

අවස්ථාශේ  සංස්කෘතික විෂයයට අොළව කරුණු කිහිපය් ශම් 

ගරු සභාවට එකතු කර් න නන කවනවතියි.   

සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ය යටශ්ත තිශබන ාාතික 

ශල්ඛ්නාර්ෂක ශෙපර්තශම්් තුව අශ් රශට් ලිඛිත ඉතිහාසය 

ුභර්ෂිත කරන ප්රධාන නධයස්ථානය බව අපි ේ නවා. ඒ, ාාතික 

ස්නරණය කිේශවෝත ඒක වඩා නිවවරදියි. ාාතිශා ඉතිහාසය 

රර්ෂා කරන, ුභර්ෂිත කරන විශ ේෂශය් න ලිඛිත ඉතිහාසය 

රර්ෂා කරන, ුභර්ෂිත කරන ශම් රයතනය අෙ බරපතළ  වෂිත 

ත්ත්තවයකට ප්තශවලා තිශබනවා. ශනහි වර්තනාන අධය්ෂ 

ානරාල්වරිය 2017 අශගොස්තු නාසශා 0 වවනි දින ප්ත ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු  න් ත්රීතුනනි, ඇය 2017 අශගෝස්තු නාසශා 

0 වවනි දින එන තනතුරට ප්ත ශව් ශ්  රාාය පරිපාලන 

අනාතයාං ශා එකඟතාව් නවතුවයි. ඒ වාශේන ශල්ඛ්නාර්ෂක 

ශෙපාර්තශම්් තුශේ සම්ප්රොය් තිබුණා. ශල්ඛ්නාර්ෂක 

ශෙපාර්තශම්් තුව කිය් ශ්  වෘ්තතීනය රයතනය්. ශල්ඛ්න 

සංර්ෂණය පිළිබහ ප්රාගුණයය් ඒ සහහා අව යයි. ශල්ඛ්න 

සංර්ෂණය, විශ ේෂ ශල්ඛ්න කළනනාකරණය, ශල්ඛ්න 

කළනනාකරණය කියන කාර්යය්  ඒකට පවවශරනවා. ඒ වාශේන 

රාාය පරිපාලන ්ශෂේ්ශා ඒකට  අ්තෙවකීම් අව ය ශවනවා. 

වර්තනාන අධය්ෂ ානරාල්වරිය, රාාය පරිපාලන ශසේවශා එක 

ෙවස්ව්ත හිටිශා නවහව. ඒ විතර් ශනොශවයි, ඇය රාාය 

ශල්ඛ්නාගාරශා එක ෙවස්ව්ත හිටිශා නවහව. ඇයට ශල්ඛ්න 

කළනනාකරණයට අොළ විශ ේෂ ශල්ඛ්න කළනනාකරණය සහ 

සංර්ෂණය පිළිබහ  අ්තෙවකීම් ඇ්තශ්ත්ත නවහව. ඒ නිසා තනයි 

රාාය පරිපාලන අනාතයාං ය ඇය ප්ත ශවනවාට විරුද්ධ වුශණ්. 

හවබවයි, ඇයව ප්ත කළා. ෙව්  ශනොකෙ ශව් ශ් ? ඇය 

ශනෙර්ල් ත ශතොරතුරු ලබා දීශම් පර්ශාෂණයක නිරත වී සිටි 

ශකශන්. ඇය අෙ අධය්ෂ ානරාල් ුරරයට ප්ත ශවලා. රාාය 

ශල්ඛ්නාගාරශා තිශබන, 17වවනි 18වවනි සියවසව්ලට අය්ත, නධය 

කාලීන යුගයට අය්ත, ඉතා වවෙග්ත අද්විතීය ශල්ඛ්න හවටියට 

සහහ්  ශවන ශල්ඛ්න, ල් ශද්සි යුගයට අය්ත ශල්ඛ්න, ල් ශද්සි 

ශතෝම්බු ඡායාරූපගත කර ල් ශද්සි් ට යවන කාර්යය අෙ සිද්ධ 

ශවනවා. අෙ ඇය එනඟි්  ුවෙල් උපයනවා. අශ් රශට් ලිඛිත 

ඉතිහාසය විකුණාණමි්  ුවෙල් උපයන ත්ත්තවයට ඇය අෙ ප්ත වී 

සිටිනවා.  

රාාය පරිපාලන අනාතයාං ශා එකඟතාවකි්  ශතොරව, 

ශල්ඛ්නාර්ෂක ශෙපර්තශම්් තුශේ සම්ප්රොයට පිටි්  අධය්ෂ 

ානරාල් තනතුරට ප්තශකොට තිශබන නිසා, රාාය ශල්ඛ්නාගාරශා 

අධය්ෂ ානරාල් තනතුර නවවත වතාව් අභය් තර සහ බාහිර 

අයදුම්කරුව් ට විවෘත කර, වඩා ුභදුුභ ශකශන්, ශම් ාාතිශා 

ස්නරණය රර්ෂා කළ හවකි ශකශන්, ාාතිශා ලිඛිත ඉතිහාසය 

රර්ෂා කළ හවකි ශකශන් ප්ත කරන ශලස අපි විෂය භාර 

අනාතයතුනාශග්  ඉල්ලා සිටිනවා. අෙ එක පව්තතකි්  ුනරාවිෙයා 

ස්නාරක කඩාශගන, කඩාශගන යනවා. ඒ ශභෞතික උරුනය්  

විනා  කරමි්  යනශකොට, අශන් පව්තශත්  ලිඛිත ඉතිහාසය්ත 

වනසමි්  යනවා. 

අධය්ෂ ානරාල්වරියශේ අුවනවතිශය්  ශකෝෂ්ඨාගාරවලට 

බශල්  ගිහි්  -ශකෝෂ්ඨාගාර කිය් ශ්  අද්විතීය ශල්ඛ්න 

රර්ෂා කරන ස්ථානවලට.- ඉංග්රීසි ශල්ඛ්න පවා ඡායාරූපගත 

කරන බවට ෙව්  අපට රරංි යි. ශකෝෂ්ඨාගාරවලට කාටව්ත 

බශල්  ඇතුළු ශව් න බවහව. ඒවාට පවා ඇතුළු ශවලා කවනරා 

සහිත ාංගන දුරකථන -mobile phones- නඟි්  එන ශල්ඛ්න 

ඡායාරූපගත කර තන් ශේ රටවලට අරශගන යනවා කියලා 

රරංි යි. එන රියාව වහාන නතර කර ශල්ඛ්නාගාරශා තිශබන ඒ 

අද්විතීය ශල්ඛ්න, ාාතිශා ස්නරණය රර්ෂා කිරීනට කවප 

ශව් න කියා, ඒ සහහා නවදිහ්ත ශව් න කියා සංස්කෘතික විෂය 

භාර අනාතය ගරු සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාශග්  ඉතා ඕනෑකමි්   

ඉල්ලා සිටි් න කවනවතියි. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ඊළඟට නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

විෂය ශකශරහි නශේ අවධානය ශයොුව කර් න කවනවතියි. ගරු 

අනාතයතුනාශේ අවධානය වවඩිශය් න ශයොුව වී තිශබ් ශ්  

ඉදිකිරීම් විෂයයට වඩා නිවාස විෂයටයි.  එතුනා නිවාස විෂය 

ශකශරහි වවඩි අවධානය් ශයොුව කරනශකොට අශනකුණා්ත සියලු 

රයතන බිහ වවටී තිශබනවා. ඉ්  එක රයතනය් තනයි ාාතික 

ය් ශ්ෝපකරණ රයතනය, නව්තනම් NEMO රයතනය. 

NEMO රයතනය කාලය් ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරියට බර් හවටියට තිබුණා. ඊට පස්ශසේ 2011-2012 

වකවාුවවල ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශය්  ාාතික 

ය් ශ්ෝපකරණ රයතනය - NEMO - ඉව්ත කර, එහි හිටුන වවඩි 

ශසේවක ශකොටස් හුවොවට අ් තර්ග්රහණය කරලා, ඉතුරු ශසේවක 

ශකොටස් රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාවට අ් තර්ග්රහණය කරලා, එහි 

ශසේවකය් ට්ත තෘ්තිය් ඇතිවන පරිදි, එහි තිබුණු ය් ් 

ූ ්වලි්  ඵලොයීතාව් ඇතිවන පරිදි වුහා්තනක ශවනස්කන් 

කරලා, ඒ රයතන ශෙකන රකි් න අව ය කටයුතු කළා. 

ශනතුනාශේ පාලන සනශාදී 2016 ානවාරි නාසශා 01වන ො 

ාාතික ය්   ශ්ෝපකරණ රයතනය නමි්  නවවත්ත එය ස්ථාපිත 

කළා. ෙව්  එහි ත්ත්තවය ශනොක්ෙ? ශම් වනශකොට බරපතළ 

ශලස කඩා වවටීනකට ල්ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශසේවකය්  688ශෙනකුණාශේ 

ශසේවක අර්ථසාධක අරුවෙල් නාස 13කි්  ශගවලා නවහව. ඒ 

විතර් ශනොශවයි. ශසේවකය්  32ශෙනකුණාශේ විශ්රාන පාරිශතෝෂික 

දීනනාව රුපියල් මිලියන 10් ශගවලා නවහව. නාස 13කි්  

ශසේවකයි් ශේ ශසේවක අර්ථසාධක අරුවෙල් ශගවලා නවහව. ඒ 

ුවෙල රුපියල් මිලියන  9යි. ඒ ශවුවශව්  ෙඩ ගවහුශවෝත රුපියල් 

මිලියන 70් විතර ශගව් න ශවනවා. බල් න, ෙව්  තිශබන 

ත්ත්තවය. NEMO රයතනශා ශසේවකය් ශේ විශ්රාමික 

පාරිශතෝෂික දීනනාව රුපියල් මිලියන 10් ශගවලා නවහව. ඒ 

වාශේන EPF ශගවලා නවහව. ඒ විතර් ශනොශවයි. ඒ රයතනශා 

වාර්ෂික අලාභය රුපියල් මිලියන 79යි. NEMO රයතනශා 2016 

අලාභය රුපියල් මිලියන 79යි. ශම්කයි ත්ත්තවය. ඒ 

අනාතයාං ශා කඩාශගන වවටුණු එක රයතනය් ගවන විතරයි 

නා කථා කශළේ. රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාව පිළිබහව අශ් ඉතිරි 

කිකකශයෝ කථාකරයි.  

779 780 



පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු ඇනතිතුනා අනි් රයතන වට්ටශගන කශළේ නිවාස -

ශගවල්- හෙන එකයි. විශ ේෂශය් න 201 , 2016, 2017, 2018 

වර්ෂවල අය වවය ශල්ඛ්න අුවව්ත, ඒ සම්බ් ධශය්  කරන ලෙ 

කථා අුවව්ත අපට ශපශන් ශ් , ෙව්  ශම් රශට් ශගවල් හේ න 

නවති තරම් කියලායි. අය වවය කථාවලි්  ඒ තරම් ශගවල් හවදුවා. 

2016 අය වවය කථාශව්  ශගවල් හවදුවා, 2017 අය වවය 

කථාශවුව්ත ශගවල් හවදුවා,  2018 අය වවය කථාශවුව්ත ශගවල් 

හවදුවා. අය වවය ශල්ඛ්න අුවව බවලුවාන ෙව්  ශගවල් ල්ෂ 11්, 

ල්ෂ 12් හෙලා තිශබ් න ඕනෑ. නුව්ත ඇ්තත ත්ත්තවය 

ශනොක්ෙ? ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා සංඛ්යා ශල්ඛ්න 

අුවව සිශන් ති ශකොට්ට 10 බවගි්  දීුන ඒවා ග්තශතෝත, 2017 

සිශන් ති ශකොට්ට 10 බවගි්  7 ,000් දීලා තිශබනවා. සිශන් ති 

ශකොට්ට දීුනවා්ත එ්ක ග්තශතෝත ශගවල් ල්ෂ 2් විතර තනයි 

හෙලා තිශබ් ශ් .  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, එතුනාශේ විශ ේෂ අවධානය 

 ශයොුව වුශණ් ගම්නාන වවඩසටහන ශකශරහියි. එතුනාට අුවව 

ගම්නාන කියලා කිය් ශ්  එක ගනකට ශගවල් 2 ් හෙන එකයි. 

සනස්ත ශගවල් ගණන 2 යි. එතුනා කිේවා, ශගවල් 2, 00් 

හෙනවාය කියලා. ශගවල් 2, 00් හෙනවාය කිේවාට, ශම් 

වනශකොට ගම්නාන 1,966් රරම්භ කරලා තිශබනවා. අේත 

රරම්භ කරනවාෙ ේ ශ්  නවහව. ඒවා උො කළ ගම්නාන. ශගය් 

හෙලා කපරාරු කර් න තිශබන ගම්නාන 1  ් තිශබනවා. 

ුවල්ගල තියුන ගම්නාන 336් තිශබනවා. විවෘත කරලා 

තිශබ් ශ්  180යි. එතුනා කිේවා, 2020 වනශකොට, ඒ කිය් ශ්  

2019 අවස්  වනශකොට 2, 00් හෙනවාය කියලා. ශගවල් 

2, 00න හවදුව්ත ගනක සානානය ශගවල් සංඛ්යාව 2 යි. ශගවල් 2  

හවදුශවෝත හේ න ුනළුව්  ශගවල්  ,000යි. ශම්කට තනයි ශම් 

නවටුශේ. NEMO එක වට්ටශගන, SEC එක වට්ටශගන, SD&CC 

එක වට්ටශගන නවටුශේ ශම් ශගවල්  ,000 හේ නයි. ගම්නාන 

2, 00න හවදුව්ත ශනච්චරයි හේ න ුනළුව්  ශව් ශ් .  

අෙ ශනොකෙ ශවලා තිශබ් ශ් ? ඒ ගම්නාන හේ න කවලෑ 

ශහළි කරනවා. අුවරාධුනරශා විායුනර බලශකොටුව කවඩුවා. 

ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා අ්තතශනෝනතික රියා 

සම්බ් ධශය්  ලංකා නහවවලි අධිකාරිශා අධය්ෂ ානරාල්වරයා 

ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා සභාපතිවරයාට ලියුන් 

යවනවා, ඔය ශගොල්ල් ශේ නිවාස වයාපෘති විසි්  අශ් 

හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා උඩවලව කලාපශා මල්ලවපුර 

සවළුම්වැව විනා යි, ශක්ත ඇළ විනා යි, ශබදුම් ඇළ විනා යි, 

වවේ ර්ෂිත විනා යි, ඇළ ර්ෂිත විනා යි කියලා. ශම් විධියට 

කිය් ශ්  ලංකා නහවවලි අධිකාරිශා අධය්ෂ ානරාල්තුනායි. 

එතුනා ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා සභාපතිතුනාට ලිපිය් 

යවනවා. ශම් විධියට ුනරා විෙයා ස්නාරක විනා  කරලා, කවලෑ 

විනා  කරලා, අලි නංකඩ විනා  කරලා, ශබදුම් ඇළවල් විනා  

කරලා, වනය ශහළි කරලා ශගවල් 2 , 2  හෙලා වි ාල ප්රචාරය් 

ලබා ශෙනවා. නා හිතන හවටියට ශම් සභාශේ න් ත්රීතුන් ලා ඒ 

ප්රචාරය පිළිබහව කිේවා. 

ශකෝටි ගණනක ් රචාරය්. නන එක උොහරණය් විතර් 

කිය් නම් මූලාසනාරූඪ ගරු න් ්ත රීතුනනි. අවිස්සාශේල්ල, 

පාදු්ශ්  ඊශා ශපශර්ො "සඟවිරු ශසෝභිත නාහිමිගන" හවදුවා. 

සඟවිරු ශසෝභිත නාහිමිගශම් ශගවල් 18යි හවදුශේ. එක ශගයකට 

රුපියල් 3, 50,000් රධාර දු් නා. ඒශ් උ්තසව වියෙන විතර් 

කීයෙ? රුපියල් ල්ෂ 11යි මූලාසනාරූඪ ගරු න් ්ත රීතුනනි. 

් රචාරක වියෙන නවතිව උ්තසව වියෙන විතර් රුපියල් 

1,176,123යි. රුපියල් 148,000ක පිඩලි අල්ලනවා. අපරාශද් 

ශනොශවයිෙ ශම් සල්ලි? තව ශගවල් හේ නට බවරිෙ ශම් 

සල්ලිවලි් ? පවය  ශෙකයි උ්තසවය තිශබ් ශ් . වවසිකිළි 2් 

ශගනාවා. ඒ වවසිකිළිවල ගාස්තුව රුපියල් 79,177යි. සංේ රහ 

වියෙම්වලට රුපියල් 293,678යි. ෙව්  ශම් ශතොරතුරු දු් ුව 

නිලධාරිතුමියව ශහට අනිද්ො ශවනශකොට ශකොශහේට හරි නාරු 

කරයි; වවඩ තහනම් කරයි. නිලධාරියාශේ වවඩ තහනම් කරයි. ඒක 

තනයි තුව් නා් ශසේලාශේ වවශඩ්. ශන් න උ්තසව වියෙම්! ශම් 

විධියට ශකෝටි ් රශකෝටි ගණනි්  සල්ලි නාස්ති කර කර තනයි 

ශම් ගම්නාන හවදුශේ. ෙව්  ශම් ගම්නාන හවදිල්ශල්  ශනොක්ෙ 

ශවලා තිශබ් ශ් ? ගම්නාන 180යි හවදුශේ. තව 336ක අෙ 

ශවනශකොට ුවල් ගල විතර් තියලා තිශබනවා.  

ඒ විතර් ශනොශවයි. ෙව්  සින්ත ් ශර්නොස නවතිතුනා නිවස 

සංවර්ධන අධිකාරියට කියලා ගම්නාන 171ක සමීය ්ෂණය් 

කරනවා. සමීය ්ෂණය් කරලා බලනවා ඒවාශා පදිංි ශවලා 

ඉ් නවාෙ කියලා. ගම්නාන 171ක සමීය ්ෂණය් කළාන, -ශගවල් 

4,910යි ශම් ගම්නාන 171 තිශබ් ශ් - ශගවල් 885ක පදිංි  

නවහව. මූලාසනාරූඪ ගරු න් ්ත රීතුනනි, ශගවල් 4,910්  885ක 

පදිංි  නවහව. ඒ ඇයි? ශගවල් ඕනෑ අයට ශනොශවයි ශගවල් දීලා 

තිශබ් ශ් . ශනතුනාශේ ශද් පාලන හිතවාදී් ටයි දීලා 

තිශබ් ශ් .  

නන එක උොහරණය් කිය් නම්, ශගොඩ් කිය් නට 

ශේලාව නවති නිසා. එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශා 70ශවනි සංව්තසරය 

ශවුවශව්  "නහානා්  ය ඩී.එස.් ශසේනානායකගන" කියලා 

හම්බ් ශතොට දිස්්ත රි්කශා ගන් රරම්භ කළා. ඒ ගශම් හවදුශේ 

ශගවල් 70යි. ඒ ගශම් 17ශවනි ශගෙර තනයි රනිල් වි් රනසිංහ 

නහ්තනයා ගිහි්  විවෘත කශළේ. අංක 17 ශගෙර. ඒ ශගෙර අයිති 

කාටෙ? ූ රියවවව තිශබන ස්ටාර් ගාන් ට් රයතනශා නානව 

සම්ප්ත - HR - කළනනාකරුට. එයා ඒ ශගයි පදිංි  නවහව. එයාට 

ඒ ශේ වවඩ් නවහව. එන නිසා ෙව්  ඒක රුපියල් ල්ෂ 10කට 

විකුණාණ් නට ොලා තිශබනවා. නහානා්  ය ඩී.එස්. 

ශසේනානායකගශම් අංක 17 ශගෙර, -රනිල් වි් රනසිංහ නහ්තනයා 

ගිහි්  විවෘත කළ ශගෙර- රුපියල් ල්ෂ 10කට විකුණාණ් නට ොලා 

තිශබනවා. එතවන තිශබන ශගවල් 70කි්  ශගවල් 6ක විතරයි 

පදිංි ශවලා ඉ් ශ් . ෙව්  ශම් ශතොරතුරු ලබා දු් නා කියලා 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා ශසේවකය් ව බරු ගහ් නට හේ න 

එපා. නන කිය් ශ්  ශගවල් 4,910්  885කන පදිංි  නවහව; 

සියයට 20කන පදිංි  නවහව මූලාසනාරූඪ ගරු න් ්ත රීතුනනි.  

ඒ විතර් ශනොශවයි, ශම් ගම්නාන හෙලා තිශබ් ශ්  

ශකොශහොනෙ? ගම්නාන 180් විවෘත කරලා තිශබනවා. එයි්  54් 

හම්බ් ශතොට දිස්්ත රි්කශා. ගම්පහ දිස්්ත රි්කයට එක්ව්ත 

නවහව.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුනාට තව විනාඩි ශෙකක කාලය් තිශබනවා. 

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
නට තව විනාඩි ශෙක් ශේ න මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි. 

ගම්පහ සහ ුවවරඑළිය දිස්ත්රි්කවල එක ශගය්ව්ත නවහව. 

ශකොළඹට එකයි, කෑගල්ලට එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි, ඒ විතර් ශනොශවයි. ශන් න ශම් ඇ්තත කියන විට 

ඊළඟට ශනොකෙ ශව් ශ් ? නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා නහා 

ශසේවක ෙඩයන් තිශබනවා. ශම් ශවනශකොට ශසේවකශයෝ 61 

ශෙශනකුණා නාරු කරලා ඉවරයි; 16 ශෙශනකුණාව වවඩ තහනනට ල් 

කරලා ඉවරයි. 

781 782 

[ගරු ාය් ත සනරවීර නහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ඉ් දික අුවරුද්ධ ශහේර්ත 

න් ත්රීතුනාශේ කාලශය්  විනාඩි  ් නට ලවශබනවා. 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා නහා ශසේවක ෙඩයන නිසා ශම් 

ශවනශකොට 61 ශෙශනකුණා නාරු කරලා ඉවරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා 

ස්ථාන නාරු කිරීම් සහ වවඩ තහනම් කිරීනට ල් වුණු 

නිලධාරි් ශේ ශතොරතුරු ඇතුළ්ත ශල්ඛ්නය් නන සභාගත  

කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම් 61 ශෙනා අතර අශ් ! 

අහිංසක ගිණුම් ලිපිකාරිීත, අශනෝනා ශපශර්රා නනවති කා් තාව්ත 

ඉ් නවා. එතුමිය ෙරුව්  තු්  ශෙනා්ත එ්ක ඉ් ශ් ; ස්වාමි 

ුනරුෂයා විශද් ගතශවලා. එතුමියව ශකොළඹ ඉහ්  රණනඩුවට 

නාරු කර තිශබනවා. නාරුශේ ශවනස් කරලා නා්තතණ්ඩියට 

ශේ නට කිේවා. නුව්ත එශහන කශළේ නවහව. ශගෙර එනශකොට රෑ 

10.30යි. ෙරුවා ශම් සවශර් GCE O/L කරනවා. අශනෝනා 

ශපශර්රාව ඒ විධියට නාරු කරලා ෙවුවවා.  

ඒ විතර් ශනොශවයි, ීතති නිලධාරිනි චමිලා ශහේර්ත. නන 

කියන එක කරුණාකරලා අහශගන ඉ් න. ීතති නිලධාරිනි චමිලා 

ශහේර්ත නාතශල් සිට ුන්තතලන, රණනඩුවට නාරු කරනවා. ඇය 

ගර්භිණී කා් තාව්. තව නාස 2යි ෙරුවා ලවශබ් නට 

තිශබ් ශ් . නාරු වීශම් ලිපිය රුන හවටිශා ඇය රුධිර පීඨ ඩනය 

වවඩිශවලා ශරෝහල්ගත කළා.  

ඇය ශරෝහල් ගත වුණාට පස්ශසේ ශසේවකය්  ගිහිල්ලා 

සානානයාධිකාරිතුමියශග්  ඇය ගවන ඉල්ලීන් කරනවා. ඇය 

කා් තාව්. අපි ස්තුතිව් ත  ශවනවා ඇයට. ඇය කා් තාව් වීන 

නිසා,  ඇය නාතාව් වීන නිසා ඒ නාරුවීන නතර කරනවා.   චමිලා 

ශහේර්ත නාතශල් ඉහලා රණනඩුවට ොනවා. ඒ විතර් ශනොශවයි, 

ුභරංගි දිසානායක කිය් ශ්  ශපොඩි ෙරුශව් ඉ් න කා් තාව්. 

ුභරංගි දිසානායක කරුන වරෙ ශනොක්ෙ? කිසි වරේ කරලා නවහව. 

නුව්ත, ුභරංගි දිසානායක ශනොනරාගල ඉහලා වවුනියාවට ොනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. කා් තාව්  කියලා බල් ශ් ්ත 

නවතුව නාරු කරලා ොනවා. ුභරංගි දිසානායක ශනොනරාගල ඉහලා 

වේනියාවට ොනවා. ඒ විතර් ශනොශවයි, කළනනාකරුවකුණා විධියට 

වවඩ කරන වීරශසේන නහතා ුවලි් න හම්බ් ශතොට ඉහලා අම්පාරට 

නාරු කරනවා. එතවනි්  කල්ුවශණ්ට නාරු කරනවා. ශනොක්ෙ 

ශහේතුව? ඔහුශේ ඇඩ් රස් එශ් නවෙුවලන කියලා තිශබන නිසා. 

ලිපිනශා නවෙුවලන  කියලා තිශබන නිසා ඔහු නාරු කරනවා. 

නවෙුවලන කියන නන තිබුණ්ත නාරු කරලා ොනවා. වීරශසේන 

නහතා හම්බ් ශතොටි්  අම්පාරට, අම්පාශර්  කල්ුවශණ්ට නාරු 

කරනවා. නවෙුවලන කියන නන තිශබන නිසා නාරු කරලා ොනවා. 

නව්තනම් ඔහුට ශවන්ත ශහේතුව් නවහව; ශචෝෙනාව් නවහව. ඒ 

විතර් ශනොශවයි, ඩිනාල් නශහේෂ් කිය් ශ්  නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා තට්ටු 9 ශගොනවඟිල්ලට හිටුන එකන ාල නල 

කාර්මිකයා. එ්ශකනයි හිටිශා. එයා ශකොළඹ කාර්යාලශා ඉහලා 

ශකළි් න ුවලතිේ කාර්යාලයට නාරු කරනවා. 

 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (ෙංවර්ධාන උපාය 

මාර්ග ෙහ ජාතයන්තර සවසළ  නිසයෝජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ - அபிவிருத்தி 

உபாயமுகறகள் மற்றும் சர்வமதச வர்த்தக பிரதி அகமச்சர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of  
Development Strategies and International Trade)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ශනතුනා ෙව්  නම් කිහිපය් කියලා, ඔවු්  ස්ථාන නාරු 

කළාය කිේවා. ඇ්තතටන ශවලා තිශබ් ශ් , ශම්  ශගොල්ශලෝ 

රස්සා දීලා තිශබ් ශ්  හම්බ් ශතොටයි, ශනතුනාශේ ගන වන 

ශනොනරාගලයි කිහිප තවනක අයට විතරයි. ඒ නිසා අම්පාශර් වවඩ 

කර් න මිනිස්ුභ නවහව; වේනියාශේ වවඩ කර් න මිනිස්ුභ නවහව. 

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
නශේ ශේලාව නට ශේ න මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි.  

ශම් ශල්ඛ්නය නන ෙභාගත* කරනවා. ශසේවකය්  61ශෙශන් 

ෙව්  නාරු කරලා ඉවරයි. ඒ විතර් ශනොශවයි, ශසේවකය්  

16ශෙශනකුණාශේ වවඩ තහනම් කරලා තිශබනවා. කාශේෙ වවඩ 

තහනම් කරලා තිශබ් ශ් ? ශ්රී ලංකා නිෙහස් ශසේවක සංගනශා 

විධායක සභාශේ සානාිනකයකුණා වීන සහ නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා ශසේවක සංගනශා සභාපති වීන නිසා ශ්.ඒ. ගාමිණී 

නහතාශේ වවඩ තහනම් කරනවා. ශනොක්ෙ කරුන වරෙ? වරෙ 

තනයි, ශ්රී ලංකා නිෙහස් ශසේවක සංගනශා සභාපති වීන. ඊළඟට ශ්රී 

ලංකා ශපොදුාන ශපරුවශණ් ප්රගතිශීලි ශසේවක සංගනශා ශල්කම්, 

නිශරෝෂි ශපශර්රා නහ්තමියශේ වවඩ තහනම් කරනවා. නිශරෝෂි 

ශපශර්රා කිය් ශ්  ශහොහට වවඩ කරුන ශකශන්. ඇයශේ වවඩ 

තහනම් කළා. ශනොක්ෙ වරෙ? ශ්රී ලංකා ශපොදුාන ශපරුවශණ් 

ප්රගතිශීලි ශසේවක සංගනශා ශල්කම් වීන තනයි ඇශේ වවඩ 

තහනනට ශහේතුව. ඊළඟට, ශ්රී ලංකා  ශපොදුාන ශපරුවශණ් 

ප්රගතිශීලි ශසේවක සංගනශා සභාපති ුභේත අශබ්වර්ධන නහතාශේ 

වවඩ තහනම් කරනවා. ඒ වාශේන කළනනාකරු කනල් අශබ්ධීර 

නහතාශේ වවඩ තහනම්, නිශයෝාය සානානයාධිකාරි ධර්නශ්රී 

කාරියවසම් නහතාශේ වවඩ තහනම්. නන ශම් ශල්ඛ්නය්ත 

ෙභාගත* කරනවා. 16ශෙශන් ඉතාන අයුතු සහගත ශලස වවඩ 

තහනනට ල් කරලා තිශබනවා. කුණාරුණෑගල දිස්ත්රි් 

කළනනාකාරතුනාශේ වවඩ තහනම් කළා. කුණාරුණෑගල දිස්ත්රි් 

කළනනාකාරතුනා තුව් නා් ශසේට  ාප කර කර අෙ කුණාරුණෑගල 

ශපොශළේ ශකොනඩු විකුණාණනවා ගරු ඇනතිතුනනි. ශනොක්ෙ ශම්? 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා ශසේවකය් ශේ වවඩ තහනම් ශකොට 

කවොව්ත ශම් වශේ ශසේවක ෙඩයන් කශළේ නවහව. ශවනෝත පාට, 

ප්ෂ නාරු වුණා, රණ්ඩු පිහිශටේවා. හවබවයි, කවොව්ත නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිය තුළ ශම් විධිශා තුච්ච ශසේවක ෙඩයන් 

තිබුශණ් නවහව. අෙ ඒ ශසේවකය්  ෙඩයම් කරනවා.  

ඒ විතර් ශනොශවයි, අෙ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට කරන 

අයුතු ශසේවකය්  බහවා ගවීතන ගවන කිය් න්ත ලේායි. නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිය ශකොච්චර ශසේවකය්  බහවා ග් නවාෙ? 

 නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අෙ හිත් න බවරි විධියට ශසේවකය්  

බහවාශගන ඉවරයි. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට ශනොන තරම් 

බහවා ගවීතන් කරලා තිශබනවාෙ? හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි් 

කාර්යාලයට 1,355ශෙශන් බහවාශගන තිශබනවා. නන ශගොඩ් 

ශද්වල් කිය් ශ්  නවහව. එහි ස්ිකර කාර්ය නණ්ඩලය විධියට 

තිශබ් ශ්  71යි. ුනටු 71යි, ශම්ස 71යි තිශබ් ශ් . නුව්ත, 

ශසේවකශයෝ 1,355ශෙශන් ඉ් නවා. වීරවිල කලාප කාර්යාලශා 

කළනනාකාරතුමිය වන ගීතිකා ශනෝනාට නන කියනවා, 

ශසේවකය් ශග්  පළි ග් න ලෑස්ති ශව් න එපා කියලා. උශද්ට 

උශද්ට කථා කරලා අහිංසක ශසේවකය් ශග්  පළි ග් න ලෑස්ති 

ශව් න එපා. ඒක නතක තියාග් න, ගීතිකා ශනෝනා. 

ශසේවකය් ශග්  පළි ග් න ලෑස්ති ශව් න එපා. නන ශනශහන 

කිේවාට පස්ශසේ ශහට අනිද්ො ශවන ශකොට ශසේවකය් ශග්  පළි 

783 784 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්් තුව 

ග් න ලෑස්ති ශවයි. නන වීරවිල කලාප කළනනාකාරු ගීතිකා 

ශනෝනාටයි ශම් අනතුරු ඇඟවීන අෙ පාර්ලිශම්් තුශේ ඉහලා 

කර් ශ් . ඒ විතර් ශනොශවයි, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා,- 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට තව විනාඩියක කාලය් 

තිශබනවා. 

 
ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒ විතර් ශනොශවයි, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා ඔ්ශකෝන 

ඉඩම් ටික,- 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු අතුරලිශා රතන ස්වාමි් වහ් ශසේට ශව්  කළ 

කාලශය්  විනාඩි 10් ඔබතුනා ග් න. 

 
ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු  අතුරලිශා රතන ස්වාමි් වහ් ශසේශේ කාලශය්  විනාඩි 

10් නන ලබා ග් නවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන ෙව්   නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා අයුතු බහවා ගවීතන පිළිබහව කිය් නයි ය් ශ් .    

කළනනාකර ශෙපාර්තශම්් තුශේ, අුවනවතියට අුවව,- 

    
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලි්  බණ්ඩාර ායනහ නිශයෝාය අනාතයතුනා, ශනොක්ෙ 

point of Order එක? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශනතුනා ගරු  අතුරලිශා රතන 

ස්වාමි් වහ් ශසේශේ ශවලාව්ත ශකොල්ල ක් න හේ ශ් . 

උ් වහ් ශසේ එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශය්  පාර්ලිශම්් තුවට රශේ. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නහි් ෙ අනරවීර න් ත්රීතුනා. 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, රතන හාුවදුරුව් ට කාලය 

ශව්  කරලා තිශබ් ශ්  අශ් පව්තශත් . නුව්ත උ් වහ් ශසේ 

අෙ විවාෙයට සම්බ් ධ ශව් ශ්  නවහව. ඒ නිසා ඒ ශේලාව ශම් 

න් ත්රීවරු් ට දීශම් හවකියාව තිශබනවා. 

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශන් න අහග් න, 

ශබෝධිස්තවය් ශේ ශගොරහවඩිකන. ශන් න අහග් න 

ශගොරහවඩිකන. කළනනාකරණ ශසේවා ශෙපාර්තශම්් තුශව්  

අුවනත ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා ශසේවක සංඛ්යාව 

2,164යි. නුව්ත ෙව්  ුනහුණුවට අරශගන තිශබනවා, 5,000්. ඒ 

ඔ්ශකෝන අය හම්බ් ශතොට. යූඑ් පීඨ  එශ් ශහංචයියලා, 

2,532්. කළනනාකරණ ශසේවා ශෙපාර්තශම්් තුවශව්  අපි 

අහනවා, ශකොශහොනෙ  ශම් අය ශකෝ ්ා්ත පෙනන නත, අර පෙනන 

නත, ශම් පෙනන නත කියලා බහවා ග් ශ්  කියලා. ශම් සල්ලි 

නාස්ති කර් ශ්  ශකොශහොනෙ? 2,532ශෙශන් ශකෝ ්ා්ත 

පෙනමි්  ග් න, කළනනාකර ශසේවා ශෙපාර්තශම්් තුව ළඟ උශද් 

හශා සිට සවස හය ශවනතුරු ගිහිල්ලා ඉ් නවා, නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා සභාපතිවරයා. ෙව්  ගිහිල්ලා ඉ් නවා. 

ඉති් , මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි  ශන් න ත්ත්තවය.  ඒ 

විතර් ශනොශවයි, අවුරුදු 60 පව් න 28 ශෙශන් ාාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා ශසේවය කරනවා. වවෙග්ත නිලධාරි්  නම්, 

හිටිය්ත කන් නවහව. නුව්ත ඉ් ශ්  පිය් ලා. සභාපතිවරයාශේ 

කාර්යාලශා ඉ් නවා  කා් තාව්. එයා ාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා  ශකෝ ්ා්ත පෙනමි්  නවහව; ස්ිකර  පෙනමි්  නවහව; 

ුනහුණු පෙනමි්  නවහව; ඒ ශනොකකටව්ත අොළ නවහව. ාාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා සභාපතිවරයාට බිරිහ  

ශගනවල්ලාව්ත  කාර්යාල ශේලාව තුළ ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා තියා ග් න බවහව. නුව්ත එහි කා් තාව් ඉ් නවා. 

එශහන තියා ග්තතාට නට ප්ර ්නය් නවහව. නුව්ත ශකොශහ් ෙ පඩි 

ශගව් ශ්  කියලා ශහොය් න ඕනෑ.[බාධා කිරීම්] ලේායි. ලේායි, 

ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට කරලා තිශබන අපරාධයට. ඒ 

විතර් ශනොශවයි,  ඊළඟට ශනොක්ෙ ශව් ශ් ? නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා,- 

 

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ුවලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි,  ශනතුනා කිේවා, පිය් ලා 

වවෙග්ත නවහව කියලා.  පිය් ලා වවෙග්ත ශනොශව් ශ්  

ශකොශහොනෙ? 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක රීති ප්ර ්නය් ශනොශවයි. ගරු න් ත්රීතුනා කථා කර් න. 

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ුවලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි,  ඊළඟට, ශන් න, තන් ශේ 

ශහංචයියලාට ස් ශතෝෂම්, පගාව ශේ න යන විධිය. පගාව 

ශේ න යන විධිය ශහොහට අහග් න. ශද් පාලන පළිගවීතම්වලට 

ල් වූවා කියලා ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා 71 

785 786 

[ගරු ාය් ත සනරවීර නහතා] 
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ශෙශනකුණාට රුපියල් 27,709,519් ෙව්  ශගව් න ලෑස්ති ශවනවා.  

ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා ුවෙල් අං ශා නිලධාරි්  

ශම්කට අ්තස්  කර් න බවහව කියනවා. ෙව්  ගිහිල්ලා ඒ අය 

ශහට නාරු කර් න එපා; ඒ ශසේවිකාව් , ඒ ගණකාධිකාරුවරු්  

වවඩ තහනනට ල් කර් න එපා. රුපියල් 27,709,519.26් 

ශගව් ශ්  කාටෙ? මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, එම්.ඒ.ඩී. 

ශරොෂා්  ශපශර්රා කියලා ශකශන් ඉ් නවා. ඔහු ශද් පාලන 

පළිගවීතනට ල් වූවා කිය් ශ්  ශකොශහොනෙ? ඒකට ශහේතුව් 

නවහව. 2011-2012 නහි් ෙ රාාප්ෂ නවතිතුනාශේ නඟ ශප් වීම් 

යටශ්ත ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා සෑන  

ශසේවකශයකුණාටන, අවුරුදු ෙහය් තුළ උසස්වීන් ශනොලවබූ සෑන 

ශසේවකශයකුණාටන ප්ෂ ශේෙය්, පාට ශේෙය් ශනොබලා 

උසස්වීන් දු් නා. ඒ අුවව, ශරොෂා්  ශපශර්රා්ත උසස්වීන් 

ලබනවා. ෙව්  අ් න ඒ ුනද්ගලයා ශද් පාලන පළිගවීතනට ල් 

ශවලා කියනවා. අට පාස් ශරොෂා්  ශපශර්රා, ඊශා ශපශර්ො 

ශසේවකය් ට තඩි බාුන ශරොෂා්  ශපශර්රා ෙව්  කළනනාකරුශව් 

ශවනවා. ඔහුට පස්වන ශශ්රේිජශා කළනනාකරු තනතුරට ුභදුුභකම් 

නවහව. කළනනාකරු තනතුරට ුභදුුභකම් නවති ශරොෂා්  ශපශර්රා, 

අට පාස් ශරොෂා්  ශපශර්රා කළනනාකරුශව් ශවනවා. ශන් න 

නල්ල නශල් ප්රාාත් ්වාෙය!  ශන් න, සින්ත ඇනතිතුනාශේ යහ 

පාලනය. ශන් න, රශට් නායකයා ශව් න පාරමිතා ුනරන සින්ත 

ඇනතිතුනාශේ යහ පාලනය. ඒ විතර් ශනොශවයි, ශ්.ඩී. ශග්රේෂ්  

ශපශර්රා කියලා ශකශන් ඉ් නවා. කවුෙ, ශම්? ාාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා ුභබසාධක සංගනශා සභාපතිවරයා. ල්ෂ  

2 ්ත 6 ්ත අතර ගණන් ශහොරාකාුන, ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා ුභබසාධක සංගනශා සභාපතිවරයා. ඒ කාලශා එයා 

ගවන පරී්ෂණ කළා. ුභබසාධක සංගනශා සානාිනක 

සානාිනකාව් ශේ නළ ශගෙරට ශගනිච්ච නල් වඩශනුව්ත ගසා කාුන 

ත්කඩිශය් ශම්. ශම් ත්කඩියාශේ වවඩ තහනම් කරලා 

පරී්ෂණ කරලා, පරී්ෂණවලි්  ශචෝෙනා ඔ්ුන වුණාට පස්ශසේ 

ශසේවශය්  පහ කරලා ෙවම්නා. නුව්ත ශම් ශගොල්ල්  නවවත්ත 

ව් දි දීලා ග්තතා. ඒ විතර් ශනොශවයි, ෙව්  ශද් පාලන 

පළිගවීතන් සිද්ධ කළා කියලා ශම් ත්කඩියාට උසස්වීම්  එ්ක 

ව් දි ුවෙල් ශේ න යනවා. ශන් න යහ පාලනය!  ශේලාව යන 

නිසා නන ශම් ශතොරතුරු ඇතුළ්ත ශල්ඛ්නය ෙභාගත* කරනවා. 

තව එ්ශකශන් ගවන කිය් න ඕනෑ. ඒ කවුෙ?  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ඒ  පද්නා ලද්දුවශහට්ටි ශනෝනා. 

එයා ගවන්ත කිය් න ඕනෑ.  ඇයට බබාලා ශේ ශන් ලවශබනවා.   

බබාලා බලාග් න විධිය් නවහව කියලා ශසේවශය්  ඉල්ලා 

අස්ශවනවා. ඒක ශද් පාලන පළිගවීතන් කරශගන ෙව්  නවවත්ත 

එනවා. ඇය්ත නවවත ශසේවශා පිහිටුවලා ව් දි්ත එ්ක පඩි 

ශගවනවා. ශන් න ශම් විධියට ශද් පාලන පළිගවීතම් කියලා 

එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශා හිතවාදී්  71 ශෙශනකුණාට ාරාව නලු පිටි්  

ශේ න ලෑස්ති ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. ඒකයි අපි 

ශම් කිය් ශ් . එශහනයි ශම් රයතනය කටයුතු කර් ශ් .  

ඒ විතර් ශනොශවයි. ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරි ශා 

ඉඩම්වලට ශවච්ච ස් තෑසිය නන කිය් නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි, ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා ඉඩම් කිය් ශ්  

ශබොශහොන වටිනා ඉඩම්. ශම් ඉඩම් පිළිබහව අඩු ගණශ්  

ශල්ඛ්නය්ව්ත තිබුශණ් නවහව. ශම් ශල්ඛ්නය හො ඉඩම් ටික 

රර්ෂා කර ග් න එො නහි් ෙ රාාප්ෂ නවතිතුනාශේ 

නායකත ්වය හා නඟ ශප් වීන යටශ්ත අපි කටයුතු කළා. ඒ එක 

ඉඩන් තනයි, රාගන, ෙබුව ව්තත ඉඩන. එන ඉඩන අ්කර 1යි, 

රූට් 3යි, පර්චස් 9.8යි. ශම්ශ් රාශා ත්ශසේරුව රුපියල් 

මිලියන 2 යි, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. ශම් රුපියල් 

මිලියන 2 ක ඉඩන  CML MTD Construction Limited රදී 

සනාගම්වලට ශේ ශ්  කීයටෙ? රුපියල් මිලියන 3. කට. රුපියල් 

මිලියන 2 ක ඉඩන රුපියල් මිලියන 3. කට ශෙනවා. ශම්වා සහ 

ගහන අපරාධ ශනොශවයිෙ? ශම්වා අවභාවිත ශනොශවයිෙ? ශම්වා 

නාස්ති කිරීම් ශනොශවයිෙ? ශම්වා වංචා ශනොශවයිෙ? මූලාසනාරූඪ 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම් රුපියල් මිලියන 2  ඉතිරි ශකොටස ය් ශ්  

කාටෙ?  ඒ විතර් ශනොශවයි. 

අ්තතනගල්ල, ර් ශපොකුණාණුගන ඉඩන අ්කර 8යි, රාශා 

ත්ශසේරුව රුපියල් මිලියන 7 යි. නුව්ත, ශම් ඉඩන ශේ ශ්  

කීයටෙ? රුපියල් මිලියන  ට. පානදුර, ුවගගහකන්තත ව්තත 

ඉඩන අ්කර 3යි, රූට් 1යි, පර්චස් 22.7යි. රාශා ත්ශසේරුව 

රුපියල් මිලියන 26.9 යි. නුව්ත, ශම් ඉඩන ශේ ශ්  කීයටෙ? 

රුපියල් මිලියන 9කට. ඒ විතර් ශනොශවයි. කුණාණ්ඩසාශල්, 

ස්කාගරව්තත ඉඩන අ්කර  යි, රූට් 1යි, පර්චස් 3යි. රාශා 

ත්ශසේරුව රුපියල් මිලියන  2යි. ශම් ඉඩන ශෙනවා, රුපියල් 

මිලියන 1 .1කට. ඒ විතර් ශනොශවයි. 

ාල්තර අදියර 2 - පනාශගොඩ ඉඩන අ්කර 7යි, රූට් 3යි, 

පර්චස් 31යි. රාශා ත්ශසේරුව රුපියල් මිලියන  0යි. නුව්ත, ශම් 

ඉඩන රුපියල් මිලියනයකට ශෙනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි, ශන් න, ඉඩම් නංශකොල්ලය. ශහෝනාගන, නවු් ට් 

්ලිෙර්ඩ් ඉඩන අ්කර 1 යි, රූට් 3යි, පර්චස් 16.2යි. රුපියල් 

මිලියන 3 8් වටිනා ශම් ඉඩන රුපියල් මිලියන  3කට ශෙනවා. 

ඒ විතර් ශනොශවයි. 

ය්කල, වවරැල්ලව්තත ඉඩන අ්කර 9යි, රූට් 2යි, පර්චස ්

23.3යි. රුපියල් මිලියන 63් වටිනා ශම් ඉඩන රුපියල් මිලියන 

9.  කට ශෙනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. කල්පනා කර 

බල් න. රුපියල් මිලියන  00ක ුවෙල කාශේ සා්කුණාවටෙ ගිශා? 

ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වටිනාන ඉඩම් ටික තුට්ටු 

ශෙකට ශෙනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි.  

නන තව්ත ඉඩන් ගවන කිය් නම්. නවු් ට් ්ලිෙර්ඩ් ඉඩශම් 

ඉ් දියාුව රශයෝාකශය් වුණු ශේ්  ඉ්  ෆ්රා කියන රශයෝාන 

සනාගන්ත එ්ක අපි නිවාස වයාපෘතිය් කර් න හවදුවා. ඒ 

නිවාස වයාපෘතිය කර් න හෙන ශකොට ඒ ඉඩශම් රාශා 

ත්ශසේරුකරුශේ සම්පූර්ණ ත්ශසේරුව වුණු රුපියල් මිලියන 

3 8 ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සතු කර ශගන ශගය් 

ලබා දීනට්ත අපි ශකෝ ශද්සිය් පවශනේවා, රුපියල් මිලියන 

3. ක. ඒ අුවව, රුපියල් ල්ෂ 3 කට ශගයකුණා්ත ශේ න ඕනෑ, 

රාශා ත්ශසේරුකරුශේ  ත්ශසේරුව්ත ශේ න ඕනෑ. ාාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය  ්තින්ත කරලා ශම් රශට් නිවාස 

අව යතාව්  සම්පූර්ණ කර් න එො නහි් ෙ රාාප්ෂ 

නවතිතුනාශේ නායක්තවශය්  අපි කටයුතු කශළේ ඒ විධියටයි, 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. අෙ ශනොක්ෙ ශව් ශ් ? රුපියල් 

මිලියන 3 8ක ඉඩන රුපියල් මිලියන  3කට දීලා අත පිහො ශගන 

අශන් අති්  සා්කුණාවට කුණාට්ටිය ෙනා ග් නවා. ශන් න, ාාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා ත්ත්තවය. ෙව්  එන නිලාධාරි්  

ඇනතිතුනාට එක එක ශබොරු -ශබ්ගල්- ටික් අටවා ශෙයි. ඒ 

ශබොරු අශ්ත ප්තතුවන ශබොරු. ඇනතිතුනාට ශබොරු විස්තර දීලා 

ශනතවන ශබොරු කිය් න ලෑස්ති ව් න එපා. ඔය නහ්තවරු ටික 

අපට හම්බ වන තව්  ඉදිරියට එනවා. ඒ නහ්තවරු එ් න ඕනෑ, 

ශපොදු වයාපාර පිළිබහ කාරක සභාවට. ශපොදු වයාපාර පිළිබහ 

කාරක සභාවට ඇවිල්ලා ඒ නහ්තවරු අශ් ප්ර ්නවලට උ්තතර 

ශේ න ඕනෑ. ශසේවකය්  අයුතු ශලස ෙඩයම් කරන විධිය, නාරු 

කරන විධිය, වවඩ තහනනට ල් කරන විධිය, රාශා ඉඩම් ශම් 

විධියට තුට්ටු ශෙකට කුණාණුශකොල්ශලට විකුණාණුන විධිය,  අසානානය 

787 788 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්් තුව 

විධියට ප්රචාරක වියෙම් ෙරුන විධිය ඔවු්  කිය් න ඕනෑ. 

ශපොශළෝ නරුව, දිඹුලාගල, සිලාලංකාර ගනට ණය ශේ න ශව්  

කර් ශ්  රුපියල් ල්ෂ 98යි. ප්රචාරණ වියෙන විතර් රුපියල් 

ල්ෂ 130යි. ශම්වා නහා සහ ගහන අපරාධ ශනොශවයිෙ? 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුනාශේ කාලය අවසානයි. කථාව අවස්  කර් න. 

 
ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ශම් කර් න ය් ශ්  ශවන ශනොක්ව්ත ශනොශවයි. ශගවල් 

හෙනවා - හෙනවා කිය කියා; ශගවල් හෙනවා - හෙනවා කිය කියා 

අෙ ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය කියනවා. ාාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා  0 වන සංව්තසරය සනර් න තිශබ් ශ්  

ශහට - අනිද්ොයි. නුව්ත, ශහට - අනිද්ො වනශකොට ාාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිය නවහව. ඇයි? ශම් රශට් ානතාවශේ නිවාස 

අව යතාව සම්පූර්ණ කර් න තිශබන ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිය අෙ ගිල්වනවා, ශබ්ශර් වවශේ. එන නිසා ෙව්  ාාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා ස්ිකර ශසේවකය් ට ශසේවක 

අර්ථසාධක අරුවෙල්ත නවතිව, විශ්රාන පාරිශතෝෂිකය්ත නවතිව, 

ETF එක්ත නවතිව තනයි ශගෙර ය් න ශව් ශ් .  

ඒ නිසා ශම් ගන්  කරන ශේෙීතය ඉරණශන්  නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිය්ත, ාාතිශා නිවාසකරණය්ත වහාන ශබ්රා 

ග් නට ඕනෑ බව අපි කියනවා. එන ශබ්රා ගවීතන ශවුවශව්  

නවදිහ්ත  වන ශන්  අපි ශම් උ්තතරීතර ගරු සභාවට  රරාධනා 

කරනවා. නට කථා කර් නට ශේලාව ලබා දීන සම්බ් ධශය්  

ඔබතුනාට ස්තුතිව් ත ශවමි්  නශේ කථාව අවස්  කරනවා. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි, ගරු න් ත්රීතුනා. 

මීය ළඟ ට, ගරු නලි්  බණ්ඩාර ායනහ නිශයෝාය ඇනතිතුනා. 

ඔබතුනාට විනාඩි ෙහයක කාලය් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. .0 ] 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (ෙංවර්ධාන උපාය 

මාර්ග ෙහ ජාතයන්තර සවසළ  නිසයෝජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ - அபிவிருத்தி 

உபாயமுகறகள் மற்றும் சர்வமதச வர்த்தக பிரதி அகமச்சர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of  
Development Strategies and International Trade)  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරි ශා හිටුන සභාපතිතුනාශේ -වර්තනාන න් ත්රීතුනාශේ- 

කථාශව්   පස්ශසේ නට කථා කර් න ලවබීන ගවන නන සතුටු 

වනවා.  හරි නම්, අෙ ශම් විවාෙශා දී වවඩිුනර කථා කර් න ඕනෑ, 

හිටුන නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇනති විනල් වීරවං  නහ්තනයා. නුව්ත 

එතුනා ශම් ගරු සභාශේ ශනොනවති වීන ගවන නන කනගාටු වනවා. 

නන පාර්ලිශම්් තුශේ හවන තවනන එතුනාව ශහේවා. නන 

Toiletsවලට්ත තට්ටු කරලා  බවලුවා, එතුනා ශකොශහේෙ හවංඟිලා 

ඉ් ශ්  කියලා. හිටුන නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇනති විනල් වීරවං  

නහ්තනයා අෙ ශම් පාර්ලිශම්් තුශේ ෙකි් න නවහව. ඒක ුනදුනයට 

කාරණය් ශනොශවයි. ශනොකෙ, සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා ශේ 

අනාතයාං ශා වවය ශීර්ෂය පිළිබහව සාකච්ඡා  කරන විවාෙශා දී 

එතුනාට කලිසම් ඇෙශගන; සරන ඇෙශගන කථා කර් න බවහව. 

අඩු ගණශ්  යට කලිසනව්ත ඇෙශගන එතුනාට කථා කර් න බවරි 

නිසා තනයි එතුනා හවංගිලා ඉ් ශ්  කියලා නන වි ්වාස කරනවා. 

අ ශ් ාය් ත සනරවීර න් ත්රීතුනා කරුණු ගණනාව් ශගන 

හවර පෑවා. ඒ සම්බ් ධශයුව්ත නා කිය් න ඕනෑ. එතුනා එ් 

වයාපෘතිය් ගවන කථා කරමි්  කිේවා, එහි නිවාස මිල අඩු කරලා 

කියලා. අපි රාාය ශසේවකය් ට නිවාස වයාපෘති දීලා තිශබනවා. 

ඒවාශා ඉඩශම් වටිනාකන රාය තනයි ෙර් ශ් . ශනොකෙ, රාාය 

ශසේවකය් ට සහනොයී ක්රනයට නිවාස ශේ න  තනයි ශම් නිවාස 

වයාපෘති ඇති කරලා තිශබ් ශ් .  ර ශයෝානය කර් ශ් , 

ශපෞද්ගලික අං ශය් .  නුව්ත  භූමිය ලබා දීලා තිශබ් ශ්  

රාශය් . එන භූමිශා වටිනාකන ශම් නිවාසවල වටිනාකනට 

එකතු කරලා නවහව. ඒ නිසා තනයි, වාිජා වටිනාකනට වඩා 

අඩුශව්  රාාය ශසේවකය් ට නිවාස ලබා ශෙන කටයු්තත ශම් 

විධියට කර් න ුනළුව්  ශවලා තිශබ් ශ් .  

ගරු ාය් ත සනරවීර නවතිතුනාශග්  නන ශම් කාරණය 

පිළිබහව්ත ෙවන් න කවනවතියි. එතුනා  නහා වි ාල අවලාෙ 

ශගොඩ් නඟාශගන රවා. "ඵල ඇති රුකට ලු වවුශලෝ වහ් ශ් " 

කියලා කියනවා වාශේ අඹ තිශබන ගස්වලට තනයි ශපොලු 

ගහ් ශ් . ශම් රාශා ඉතාන ශහොහ, කාර්ය්ෂන අනාතයාං යක 

ඇනතිවරයා විධියට කටයුතු කරන සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාට ශම් 

විධියට කෑ ගහන එක ගවන අපි ුනදුන ශව් ශ්  නවහව.  අශ් විනල් 

වීරවං  නහ්තනයා ශකොශහේ ශහෝ අස්සක ුවල්ලක හවංගිලා, TV 

එශක්  ශම්වා බලාශගන ඉ් න බව අපි ේ නවා. නහි් ෙ 

රාාප්ෂ නහ්තනයා ශම් ගරු සභාශේ හිටිශා නවති වුණාට අස්සක 

ුවල්ලක හවංගිලා ශම්වා TV එශක්  බලාශගන ඉ් නවා.  

නන ශම් සිදුවීම් පිළිබහව කිය් න කළුතර දිස්ත්රි්කශය් න 

පට්  ග් නම්.  ාය් ත සනරවීන න් ත්රීතුනා, එවකට නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා සභාපතිවරයා. ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිය යටශ්ත කළුතර දිස්ත්රි්කශා ශගෝන වව පිහිටි 

ශපෞද්ගලික ඉඩන් අ්තප්ත කර ගවීතනකි්  ශතොරව ත්ශසේරු 

වටිනාකන රුපියල් මිලියන 2.2 ් ශලස තිබියදී, රුපියල් මිලියන 

 .61  ක ුවෙලකට -ඒ කිය් ශ් , රුපියල් ල්ෂ 22කට වවඩි 

ුවෙලකට- මිලදී ගවීතන් කරලා තිශබනවා. ඔබතුනා කළුතර 

දිස්ත්රි්කය නිශයෝානය  කරන ශකශන් විධියට නන ශම් ගවන 

ඔබතුනාශේ අවධානයට ශයොුව කරනවා.  

 
ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ාය් ත සනරවීර න් ත්රීතුනා, ඔබතුනාශේ point of Order 

එක ශනොක්ෙ? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශතෝපිය හරි ශකනා ො ග්තතා. ඒ නිසා නන හිතනවා,- 

789 790 

[ගරු ාය් ත සනරවීර නහතා] 
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ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
නශේ නන කිේවා ශ් . [බාධා කිරීන්] නශේ නන කිේවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශනතුනා නශේ නන කිේවා;  

ශනතුනා නශේ නන කිේවා.  කරුණාකරලා ඔය ශල්ඛ්නය සභාගත 

කර් න.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නලි්  බණ්ඩාර ායනහ නිශයෝාය ඇනතිතුනා කථා 

කර් න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

"ුනහුල් ශහොරා කශර්  ෙවශ් " කියලා කියනන් තිශබ් ශ්  

ඕකට තනයි. "ුනහුල් ශහොරා කශර්  ෙවශ් ". 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශන් න ශම් කාරණා ශකශරහි 

නන අවධානය ශයොුව කරනවා. [බාධා කිරීන්]  ඔබතුනා නට කථා 

කර් න අවස්ථාව ශේ න. නට  බාධා කර් න එපා.  

"ඕෂ්  විේ ඩිවශලෝන් ට්" ශපෞද්ගලික සනාගන, 

න්තශ්තශගොඩ නිවාස සංකීර්ණශා නිවාස ලබා දීම් කරන 

වයාපෘතිය් රියා්තනක කළා. නන ශම් නම් ටික ශබො ශහොන 

වගකීශන්  යුතුව කියනවා. ශහේවාගීගනශේ ව්තසලා කුණානාරසිංහ, 

විනල් වීරවං  නහ්තනයාශේ වවඩිනහල් ශසොශහොයුරියශේ එ් 

ුන්ශයකුණාශේ බිරිහ. නිවශසේ වටිනාකන රුපියල් ල්ෂ 8 යි. ශගවා 

ඇති ුවෙල රුපියල් ල්ෂ 11යි.  ඔ් න, අහග් න.  රාශා 

ශසේවකය්  ගවන ශනොශවයි ශම් කිය් ශ් . ඔබතුනාශේ 

නායකයාශේ අහවලාශේ බිරිහ . ඉුභරු තරංග නාලා ුවතුරණවීර, 

විනල් වීරවං  නහතාශේ වවඩිනහල් ශසොශහොයුරියශේ තව්ත 

ුන්ශයකුණාශේ බිරිහ. නිවශසේ වටිනාකන රුපියල් ල්ෂ 8 යි; ශගවා 

ඇති ුවෙල රුපියල් ල්ෂ 7යි.  

ඊළඟට, පලාශල්ශගෙර වස් තා රුපසිංහ; විනල් වීරවං  

නහතාශේ බිරිහශේ ශසොශහොයුරා වන අින්ත කුණානාරශේ බිරිහ. 

නළ ශකළියයි! ශසේරන බිරි් ෙෑවරු. [බාධා කිරීම්] ඒ නිවස 

ල්ෂ 98යි. හවබවයි, දීලා තිශබ් ශ්  ල්ෂ 20ටයි.  

 
ගරු මන්ත්රීවරසයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ශම්වා අහග් න. [බාධා කිරීන්] ශබෝධි ස්ත්තවශයෝ වාශේ 

තනයි ඉ් ශ් .  

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නට ශම්ශ් තිශබන නම් කියවා ග් න්ත බවහව. ඊළඟට, 

වාෙච්චාරිශේ ශහේනසිරි. ඒ, විනල් වීරවං  න් ත්රීතුනාශේ වවඩිනහල් 

ශසොශහොයුරියශේ ස්වාමි ුනරුෂයායි. නළ ශකළියයි! ල්ෂ 100් 

වටිනා නිවස ඔහුට දීලා තිශබ් ශ්  ෙසල්ෂ පනස්ෙහසටයි. ඒ, 

න්තශතශගොඩ නිවාස සංකීර්ණශා නිවස්. ඊළඟට, පල්ශලශපරුන 

ගනශේ රන් ෙ ප්රියෙර් න. ඔහු්ත විනල් වීරවං  නහ්තනයාශේ 

නවගිජයශේ ස්වාමි ුනරුෂයායි. [බාධා කිරීම්]  

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාශේ point of Order එක ශනොක්ෙ? 

 
ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශනතුන් ලා 201 දී්ත ඔය 

ගවන කිේවා; 2016දී්ත කිේවා; 2017දී්ත කිේවා.  [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්ත්රීවරසයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඔබතුනා point of Order ඉල්ල් ශ්  ශබොරුවට ශ් . වාඩි 

ශව් න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඊළඟට, රන් ෙ ප්රියෙර් න. එයාට දු්  නිවශසේ වටිනාකන Rs. 

10.2 million [බාධා කිරීම්] -  ඒ වුණාට ල්ෂ ෙහයටයි දීලා 

තිශබ් ශ් . මිලියන නවය්න අඩුශව්   තනයි ඒක්ත දීලා 

තිශබ් ශ් . ෙව්  එක එක කුණාණුක් ෙල් ඇෙශගන කථා කරනවා. 

හවබවයි තන් ශේ නායකයා පවුශල් හව්තතබුරු්තතටන ශගවල් 

දීලා තිශබනවා. ඒ හවන නිවස්න තුට්ටු ශෙකටයි දීලා තිශබ් ශ් . 

ඔබතුනා අ් න ඒවා ගවන කථා කර් න, ගරු  න් ත්රීතුනනි. [බාධා 

කිරීම්] ඔබතුනා නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා සභාපතිවරයා 

ව ශය්  ශ් , සිටිශා. ඒ වාශේ තව ශහොහ ශහොහ ශසල්ලම් 

තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි.  

ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පනශ්ත  විධිවිධානවලට 

අුවව එක ුනද්ගලයකුණාට ශගවල් ශෙක් ශේ න බවහව. ශ්.ඒ. 

ුභේත ශරෝහණ නහ්තනයාට නිවාස ශෙක් ලබා දීලා තිශබනවා. 

එක් න්තශ්තශගොඩ නිවාස ශයෝානා ක්රනශා අංක 11/බී/11 /2/1 

ෙරන නිවසයි.   

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී ගරු අුවර සිඩ්නි ායර්තන 

න් ත්රීතුනා මූලාසනයට පවමිශණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා මූලාෙනසයන් ඉවත් 

වූසයන්  ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மஹசா விதானமக அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and 
THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE took the Chair. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අශන් එක, නවනිං ටවු්  නිවාස ශයෝානා ක්රනශා ඩීවී/2/2/

එල් ෙරන නිවසයි. ඒ කාලශා ශනතුන් ලා ාාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා විධිවිධානවලට පටහවනිව කටයුතු කර 

791 792 



පාර්ලිශම්් තුව 

තිශබනවා. ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා සභාපතිවරයා; ඒ 

විධිවිධාන කඩකළ ුනද්ගලශයෝ තනයි ෙව්  ශම් පාර්ලිශම්් තුවට 

ඇවිල්ලා, ුභදු පිරුවට ඇහශගන ඔය විධියට කෑ ගහ් ශ් . ශම්වාට 

උ්තතර ශේ න. [බාධා කිරීම්] නවඟිටලා ය් න එපා, ගරු 

න් ත්රීතුනනි. වාඩි ශවලා ශම්වා අහශගන ඉ් න.  

2013 වර්ෂශා, නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා නාධය 

සාකච්ඡාව් තිබුණා. අශ් ඇනතිතුනාශේ ප්රචාරක වියෙම් ගවන 

කථා කරන කට්ටිය ශම් නාධය සාකච්ඡාවට රුපියල් ල්ෂ 16් 

වියෙම් කර තිශබනවා; 201 .01.07වන දින, නිවාස සංවර්ධන 

වවඩසටහන් ගවන කරන සාකච්ඡාවකට -වවඩුවළුවකට- පනණ් 

ල්ෂ 16් වියෙම් කර තිශබනවා. අශ් ගරු ඇනතිතුනා නිවාස 

ශයෝානා ක්රන 180් හෙලා ල්ෂ  00් වියෙම් කර තිශබනවා, 

ප්රචාරණයට. ඒ එක ශයෝානා ක්රනයකට ල්ෂ 10්, 1 ් තනයි 

වියෙම් ශවලා තිශබ් ශ් . ඉති්  ශම් අය ශනොනවාෙ, ශම් 

කිය් ශ් ? 

ඊළඟට, නාළිගාව්තත, රා ශපොකුණාණ, නාන ළිහට නායිම්ව ඇති 

ඉඩන වර්තනාන වටිනාකමි්  සියයට එකකට අවුරුදු 30කට බදු 

දීලා තිශබනවා. ඒ කිය් ශ් , රුපියල් 2 0,000කටයි. මිලියන 

2 ් වටිනා ඉඩන් "ල්දිරිය කා් තා සමිතියට" බදු දී 

තිශබනවා. ශම් කා් තා සමිතිශා කා් තා නිශයෝානය ගවන 

ශසොයා බවලිය යුතුයි, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. කා් තා 

සමිතියකට, වටිනාකමි්  සියයට එකකට ඉඩන් බදු දීලා 

තිශබ් ශ්  ඇයි? ශම් කා් තා සමිතිය නිශයෝානය කර් ශ්  

ශනොවු් ශේ බිරි් ෙෑවරු් ෙ ේ ශ්  නවහව. 

ඊළඟට, ඇල්විටිගල නාවශ්ත පිහිටි අංක 117 ඉඩශම්, කවබලි 

අංක 2, 3 ෙරන බිම් ශකොටස් අවුරුදු 30කට රුපියල් 180,000කට 

බදු දීලා තිශබනවා. නාසිකව රුපියල්  00යි. ශම්, එතුන් ලා කළ 

ශද්වල්. ශනවවනි සිද්ධි වි ාල ප්රනාණය් තිශබනවා. 

ශනතුන් ලා ඒ අනාතයාං ය භාරශගන කටයුතු කරුන කාලශා 

කළ තව ශබොශහෝ ශද්වල් තිශබනවා. ඒ   හවන ශෙය් ගවනන අප 

ේ නවා. එතුන් ලා අනාතයාං යට අව ය වාහන  7් සහහා 

ශතවන පාර් ්ව ශවත කුණාලිය ව ශය්  රුපියල් මිලියන 69. ් 

ශගවා තිශබනවා. ඒවා බදු පෙනන නත අරශගන තිශබනවා. හවබවයි, 

ඒ වාහන තන් ශේ ප්ෂශා ශද් පාලන කටයුතුවලට තනයි 

භාවිත කර තිශබ් ශ් . ශම්වා තනයි එතුන් ලා  තන් ශේ බලය 

තිශබන කාලශා කර තිශබ් ශ් .  

අෙ ශනතුන් ලාට රිදිලා තිශබ් ශ්  ශනොකෙ කියා අපි 

ේ නවා. ඒ ශවන ශනොක්ව්ත නිසා ශනොශවයි. අෙ ශම් 

අනාතයාං ශය්  ශබොශහෝ වවඩ කරනවා. ශම් රාය, ශනන 

අනාතයාං ය හරහා නිවාස හේ න ශම් අවුරුදු හතරට රුපියල් 

බිලියන 29් -ශකෝටි 290්- වියෙම් කර තිශබනවා. නිවාස ඒකක 

3 6,  0් සහහායි ඒ ුවෙල වියෙම් කර තිශබ් ශ් . රාාප්ෂ 

පාලන කාලය තුළ -අශ් ගරු න් ත්රීතුනාශේ නායකයා ඉ් නා 

කාලශා- ශම් ශවුවශව්  රුපියල් බිලියන පහයි වියෙම් කර 

තිශබ් ශ් . 

අශ් රාය, ශම් අවුරුදු හතශර්දී නිවාස හේ න ඒ වාශේ හය 

ගුණය්  වියෙම් කර තිශබනවා. "ශම් රාය හවදුශේ ශනොනවාෙ?" 

කියා ශනතුන් ලා අහනවා. ශම් රාය හෙුන ශද්වල්, කරුන ශද්වල් 

තනයි ශම් ෙකි් න තිශබ් ශ් . තන් ශේ නායකයාශේ 

ශෙොරටුපාලයා විධියට කටයුතු කරන ශම් න් ත්රීතුනා, එන නායකයා 

රර්ෂා කිරීනට කටයුතු කිරීන ගවන අපි කලබල ශව් ශ්  නවහව.  

ශම් රාශා නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු 

ඇනතිවරයා ශලස කටයුතු කරන ගරු සින්ත ශප්රේනොස නහ්තනයාට 

ගල් ගහ් න, නඩ ගහ් න උ්තසාහ කරන අය ගවන අප කලබල 

විය යුතු නවහව. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝාය ඇනතිතුනනි, ඔබතුනාට තව විනාඩියක 

කාලය් පනණයි තිශබ් ශ් . 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ශහොහයි, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. 

ඩී.වී. චානක න් ත්රීතුනා කථා කරන ශවලාශේ නන ශම් ගරු 

සභාශේ හිටිශා නවහව. සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනාශේ නිවාස 

වයාපෘතිවල ුවෙශල්  සියයට 30් ප්රචාරණ කටයුතු සහහා වියෙම් 

කර තිශබනවාය කියා "හිරු" නාළිකාශේ "බලය" වවඩසටහශ් දී 

නන කිේවාය කියා  එතුනා කියා තිශබනවා. රුපියල් බිලියන 29ක 

නිවාස වයාපෘති කරද්දි නන හිතන විධියට ල්ෂ  00් විතර 

තනයි එතුනා ප්රචාරණ කටයුතු සහහා වියෙම් කර තිශබ් ශ් . ඒ 

අුවව, ප්රති තය කීයෙ කියා ගණ්  හෙලා බල් නය කියා නන ගරු 

ඩී.වී. චානක න් ත්රීතුනාට කියනවා. නන කිසින තවනකදී එශහන 

කියලා නවහව. 'රාාප්ෂවරු් ශේ කාලයට සාශ්්ෂව සියයට 

30කි් ,  0කි්  අශ් ප්රචාරණ වියෙම් අඩුයි' කියන එකයි නන 

කිේශේ. ඒක ානතාව ෙවන ග් න ඕනෑ. විසිල් ගවහුශේ නව්තනම්, 

බල්ටිය ශපශන් ශ්  නවහව. බල්ටි ගහන ගන්  විසිල් එකකුණා්ත 

ගහ් න ඕනෑ. "අපි බල්ටි ගහනවා විතරයි, විසිල් ගහ් ශ්  

නවහව" කියා පුභගිය කාලශා අශ්  අනාතයාං වලට ශචෝෙනා 

කළා. ඒ නිසා ෙව්  විසිල් ගහනවා; බල්ටි්ත ගහනවා. සින්ත 

ශප්රේනොස නහ්තනයා ශම් ශෙක ශහොහට කරශගන රවා. ෙව්  අපි, 

බල්ටි වවඩිශය්  ගහනවා; විසිලු්ත වවඩිශය්  ගහනවා. ඒ නිසා 

කවුරු්ත කලබල ශව් න එපා. සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනාශේ 

ප්රචාරණ කටයුතුවලට විරුද්ධව කෑ ගහ් ශ් , ඒවා එතුන් ලාශේ 

ඇස්වලට කටු අිජනවා වාශේ නිසායි. එතුන් ලාට ඒවා විහ 

ෙරාග් න බවහව.  

රාාප්ෂ පාලන කාලශාදී ශනොනවාෙ කශළේ කියලා අපි 

පවහවදිලිව ේ නවා ශ් . ශගවල් හවදුවාෙ, තන් ශේ පවුශල් අයට 

ශගවල් හො ග්තතාෙ, කාටෙ ශගවල් හො ග්තශ්ත කියා අපි 

පවහවදිලිව ේ නවා. අපි කිය් ශ්  ශනච්චරයි. ශම් අනාතයාං ය 

අෙ රටට වවඩ කරන අනාතයාං ය්.  

 සංස්කෘතික කටයුතු භාර ඇනතිවරයා විධියට්ත අෙ අශ් ගරු 

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා  "ෙහම් පාසල්" වවඩසටහන යටශ්ත 

ල්ෂ  0ක වියෙමි්  සෑන ප්රාශද්ශීය ශල්කම් ශකොට්ඨාසයකන 

ෙහම් පාසල් රරම්භ කර් න කටයුතු කර තිශබනවා. එතුනා ශම් 

වාශේ වි ාල වවඩ ශකොටස් ෙව්  කරශගන යනවා.  

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුනාශේ point of Order එක ශනොක්ෙ?  
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ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண்புமிகு டி.வீ. சானக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නලි්  බණ්ඩාර ායනහ 

න් ත්රීතුනා නශේ නන සහහ්  කළා. [බාධා කිරීම්] ගරු නිශයෝාය 

ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා "බලය" වවඩසටහශ් දී පවහවදිලිවන එය 

ප්රකා  කළා. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එක් ශනොශවයි.  

ගරු නිශයෝාය ඇනතිතුනනි, ඔබතුනාශේ කථාව කරශගන 

ය් න. 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නන කලි්  කිේවා වාශේ, ඔබතුනා ඒ ගණන හෙලා බල් න. 

නිවාස ඉදිකිරීන සහහා රුපියල් බිලියන 29් වියෙම් කරද්දි, එතුනා 

ප්රචාරණ කටයුතු සහහා වියෙම් කර තිශබ් ශ්  කීයෙ කියා 

බල් න. ඔබතුන් ලාශේ  හිටුන නිවාස ඇනතිතුනාට වාශේ 

ඔබතුනාට්ත ගණ්  බවහව. ගණ්  “ශෙේල්” අයට ශම්ක 

ශ්තශර් ශ්  නවහව. ප්රචාරණය ෙවශනන නිසා තනයි ඔබතුන් ලාට 

ශම් ශද්වල් විහ ෙරා ග් න බවරි ශවලා තිශබ් ශ් . ඔබතුන් ලා 

හෙුන ුභදු අලි වයාපෘතිවල ප්රචාරණ කටයුතුවලට ගිය ගණ්  හිලේ 

කථා කර් න අපි ශවනන ෙවස් ෙනා ගනිුව.  

රාාප්ෂලා "ශටොයිලට්" එක් විවෘත කර් න්ත රුපියල් 

ල්ෂ 2් විතර වියෙම් කර ශබෝඩ් ගවහුවා. අපි එශහන කර නවහව. 

අශ් නිවාස ඇනතිතුනා නිවාස වයාපෘතියක නිවාස  0්-60් 

හෙලා විවෘත කරද්දී, එොට ඒ කටයු්තත විතර් ශනොශවයි 

කර් ශ් . නිවාස හො ග් න, 1,000කට විතර එොට ණය ශෙනවා; 

උපකරණ ලබා ශෙනවා. එතුනා එවවනි වවඩ රාාකාරි රාශිය් 

එකන ෙවශසේ කරනවා. නිවාස  0ක වයාපෘතිය් විවෘත කරද්දි, 

ප්රචාරණයට ල්ෂ 10්,12්  වියෙම් කරන එක ගණ්  හෙලා 

ප්රති තය් ශලස අරශගන බල් න.  

ඔබතුන් ලා ඔය තරම් භය ශව් න එපා.  ඇයි ඔබතුන් ලා 

සින්ත ශප්රේනොස නහ්තනයාට ශනච්චර භය? අපි තවන අශ්්ෂකයා 

නම් කර යවා නවහව. කලබල ශව් න එපා; ීනතිකාව් ඇති කර 

ග් න එපා. අපි්ත ඉදිරිප්ත ශව් න බලාශපොශරෝතතු වනවා. ඒ 

නිසා ශපොඩ්ඩ් ඉ් න. අපිට්ත පහර ගහ් න. අපට්ත ශපොඩ්ඩ් 

පහර ගහනවා නම්, අපි කවනවතියි. කලබල ශව් න එපා. අව ය 

වවඩ ටික ශවලාවට ශකශරයි.  

නිවාස වයාපෘති ප්රචාරණය කර් න රශට් ානතාව ශෙන 

සහශයෝගයට ස්තුති කර් න ඕනෑ. නිවාස හේ ශ්  කවුෙ කියා 

රශට් ානතාව ේ නවා. ඒ වාශේන තන් ශේ බිරි් ෙෑවරු් ට, 

පවුශල් අයට, අහවලු් ට, තව්ත ශනොශය් අයට නිවාස හො 

දු් ශ්  කවුෙ කියා අපි ේ නවා. අ් න ඒ ශද්වල් ගවන අවධානය 

ශයොුව කර් නය කියා නන ඔබතුනාශග්  ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු රර්.එම්. පද්න උෙය ා් ත ගුණශසේකර 

න් ත්රීතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි 20ක කාලය් තිශබනවා. 

[අ.භා.  .19] 

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අෙ අපි අනාතයාං  ශෙකක 

වවය ශීර්ෂ පිළිබහව කථා කරනවා.  එන අනාතයාං  ශෙක, බුද්ධ 

 ාසන හා වයඹ සංවර්ධන අනාතයාං ය සහ නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං යයි. එන අනාතයාං වලට අොළ 

අනාතයවරු ශෙශෙනා ගාමිණී ායවික්රන ශපශර්රා නවතිතුනා සහ 

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අපි ුනංි  කාලශාදී; පාසල් 

විශාදී ලියූ වවෙග්ත රචනා නාතෘකාව් තිශබනවා. ශම් 

පාර්ලිශම්් තුශේ සිටින රණ්ඩු ප්ෂශා සහ විප්ෂශා සියලුන 

න් ත්රීවරු, ශම් රණ්ඩුශේ ෙවනට ඉ් න ඇනතිවරු, ඒ වාශේන එො 

රණ්ඩුවල සිටි ඇනතිවරු ඇතුළු ශම් පාර්ලිශම්් තුව නිශයෝානය 

කළ හවන ශකශන්න, ඒ වාශේන ශම් පාර්ලිශම්් තුශේ ඉ් න 

 හවන ශසේවකශය්න, ශම් රශට් ඉ් න හවන නුවස්සශය්න, ඒ 

පරම්පරාශේ  ව ෙරුව් , තන් ශේ ුනංි  කාලශා; පාසල් විශාදී ලියූ 

ඉතා වවෙග්ත රචනා නාතෘකාව් තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි, ුනංි  කාලශාදී අශ් ප් ති කානරශාදී අපට,  "නශේ 

රට" කියන නාතෘකාව යටශ්ත රචනය් ලිය් න ශෙනවා. 

පුභකාලීනව ඒක, "අශ් රට" කියා්ත අපි ලියා තිශබනවා.  

"නශේ රට" කියන නාතෘකාව යටශ්ත, අශ් පවරිජ ුවතු්  

මි්තත්  කියා දු් ුව අර්ථ  ාස්් අුවව, අශ් පවරිජ, ඉපවරිජ 

ඉතිහාසය අුවව අපි ලියනවා,  "නශේ රට ශ්රී ලංකාව, නශේ රට 

ඉ් දිය්  සාගරශා ුවතු ඇටය, නශේ රට ශපරදිග ධානයාගාරය, 

නශේ රට ධර්නද්වීපය." කියා. අනරශද්ව ශූරී්  එයට තව අර්ථ 

කථනය් කරනවා, "ර්තන දීප ා් න භූමි - ලංකා දීප විාය භූමි" 

යුවශව් .  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, පළුවශව්  නන ශම් රශට් 

සංස්කෘතික විෂයට අොළ කාරණාව් නත් කර් න ඕනෑ. අශ් 

ාාතික උරුනය් ට නරකන කල ෙසාව් ව්තන්  පාලන 

කාලශාදී ඇති වී තිශබන බවවි් , ශම් කාරණාව නත් කර 

ශේ න ඕනෑ. ඒ විතර් ශනොශවයි. ාාතික ශෙනළ ස් ධානශා 

අ් තවාදී සනහර නහාන නිශයෝිනතයි් , ශම් රශට් සනහර 

අ් තවාදී බලශේග ශම් රශට් සභය්තවය, උරුනය පිළිබහව විවිධ 

අර්ථ කථා, විවිධ මිථයා ෙෘෂ්ටික කථා, විවිධ වවරදි කථා, අර්ථ 

විග්රහ ඉදිරිප්ත වන බවවි්  ශම් කාරණාව  පාර්ලිශම්් තුශේ කිව 

යුතුනයි කියායි නා වි ්වාස කර් ශ් . 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අශ් රශට් ශිරා්  ෙවරිජයගල 

වවනි විද්වතුශ්  ේ ඉතිහාසය අුවව,  ුනරාවිෙයා ප්රාේ ඓතිහාසික 

යුගය ලබා ශෙන ඉතිහාස ශතොරතුරු අුවව, අෙට්ත විව්ත වන ශම් 

රශට් නහාචාර්ය රාේ ශසෝනශද්ව නවතිතුනාශේ ශතොරතුරු අුවව, 

ුනරාවිෙයා කවීතම්වල ශතොරතුරු අුවව, එශත් ශනශත් අශ් 

රශට් විව්ත වුණු ුනරාවිෙයා නහාචාර්යවරු හා ඉතිහාසඥය් ශේ 

ශතොරතුරු අුවව අශ් ප්රාේ ඓතිහාසික යුගශා නානවයා අදි්  

අවුරුදු එ්ල්ෂ විසිප් ෙහසකට එහා අතීතශා සිටි බව අෙ 

ශහොයා ශගන තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අලුගල්ශේ, බූ් ෙල, 

මිනිහාගල්ක් ෙ, පාහිය් ශලන, බටශෙොඹශලන, නානි  යංගන, 

රාවනාඇල්ල, දියවි් න, නිල්ගල, පිදුරංගල, ශපොතාන, අලිගල, 

නා් තායි කියන ගම්වල අෙට්ත කවීතම් කර ලබා ග් නා 

ශතොරතුරු අුවව්ත,  ඉතිහාසය තුළ ලබා ග්ත ශතොරතුරු අුවව්ත, 

එවවනි ප්රාේ ඓතිහාසික යුගය්, වසර එ්ල්ෂ විසිප් ෙහසක 

අතීත නානව ශිෂ්ටාචාරය්, අතීත උරුනය් තිශබන රටකයි අෙ 

අපි විව්ත ශව් ශ් . ඒ විතර් ශනොශවයි.  
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පාර්ලිශම්් තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ුනරාවිෙයා සා්ෂි අුවව වසර 

එ්ල්ෂ විසිප් ෙහස් අතීතයට යනශකොට, ඊට වඩා අතීතය් 

අපට තිශබන බව ඔ්ුන වී තිශබනවා. ඒක ශම් රශට් රාායශා 

කිරුළ ෙරන අය ේ ශ්  නවති වුණාට, ශනතවන සිටින නවති 

ඇනතිවරු ේ ශ්  නවති වුණා, වග් නවතිව ශද් පාලන අර්ථ 

කථා ශෙන සනහරු් ට ශම්ශ් වග් නවති වුණාට, මිථයා ෙෘෂ්ටික 

අ් තවාදී, ශබදුම්වාදී නත වුනරන ශම් රට තුළ මිනිුභ් ට ඒ ගවන 

විෙයා්තනක අෙහස් ශනොතිබුණාට වසර එ්ල්ෂ 

විසිප් ෙහසකට පවරිජ අතීතය් අශ් රටට තිශබනවා. ශබෞද්ධ 

සභය්තව උරුනය් අශ් රටට තිශබනවා. අශ් රශට් ඉතිහාසශා 

කියවශව් ශ් , ධර්නශා සහහ්  ශව් ශ්  ශකොශහොනෙ? ශම් භද්ර 

කල්පශා්ත, ඉතිහාසය ුනරා්ත කකුණාසහ, ශකෝණාගන, කා යප, 

ශගෞතන බුදු්  නම් උ් නා් ශසේලා සතර නනශේන පාෙ ස්පර් ය 

ලවබූ, ශලෝක ඉතිහාසශා වටිනාන ුනණය භූමිය අශ් දිවයිනයි.  

අශ් ලංකාදීපය, අශ් ධර්නද්වීපය, අශ් ශපරදිග ධානයාගාරය 

සහ ඉ් දියාුව සාගරශා  ුවතු ඇටය කියන ශම් ශ්රී ලංකාව ඒ පාෙ 

ස්පර් ය ලබා තිබීනන ර ්චර්යය් කියා ශම් ශවලාශේ නත් 

කර් න ඕනෑ.   

ශම් රශට් තිශබන ඉතිහාසය ශම් භද්ර කල්පය තරනටන දුරයි. ඒ 

නිසා ශම් රට නිකම් රට් ශනොශවයි. ශම්ක පරන, පූාීතය රට් 

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනනි. ඒ වාශේන බුද්ධ  ාසන හා වයඹ 

සංවර්ධන  අනාතය, ගාමිණී ායවික්රන ශපශර්රා නවතිතුනනි, ශම්ක 

පරන, පූාීතය රට්. ශම් රට, වළගම්බා රා සනශා්ත උතුම් 

 ශථේරවාෙ ධර්නය, ත්රිපිටක ධර්නය නහරහතු්  වහ් ශසේලා 

තන් ශේ නතක  ්තිශය්   ගබඩා කරශගන තිබුණු, ත්රිපිටකය 

ග්ර් ථාරූඪ කරුන ශලොව පූාීතයන භූමිය. ඒ විතර් ශනොශවයි.  

අශ් රට, එවවනි නහරහතු්  වහ් ශසේලාශේ අති්  ලියවවුණු,  

එතවනි්  පුභව නහා ත්රිපිටකචාරී, ත්රිපිටකධාරී නහා සංඝයා 

වහ් ශසේලා අති්  ලියවවුණු අට්ඨ කථා, අර්ථ විග්රහ සහිත 

ශලෝකශා පූාීතයන රට. ඒ නිසා නා ශම් ශවලාශේ විශ ේෂ 

කාරණය් කිය් න ඕනෑ.  එනම්, ත්රිපිටකය ාාතික උරුනය් වූ 

බව සවබෑයි. හවබවයි, එය යුශනස්ශකෝ ශලෝක උරුනය් වුශණෝත,  

ඒ වාශේන කවො ශහෝ ශලෝකශා නවීන තා්ෂණශා බලපෑශන් ,  

නහ රහතු්  වොළ ශම් ධර්නය,  ලිඛිතව ග්ර් ථාරූඪ කරුන ධර්නය, 

නහා ත්රිපිටක ධර්නය විනා  ුවඛ්යට යා හවකියි කියා ශම් රණ්ඩුවට 

නත් කර ශේ න ඕනෑ; ානාධිපතිතුනාට නත් කර ශේ න ඕනෑ. 

බුද්ධ  ාසන ඇනතිවරයකුණා්ත සිටින නිසා එතුනාට්ත නත් කර 

ශේ න ඕනෑ. ඒ වාශේන සංස්කෘතික ාාතික උරුනය්  කියන 

විෂය තුළිුව්ත ශම් රශට් ශපෞරාිජක, ුනරාවිෙයා උරුනය පිළිබහ 

වගකීන ගරු ඇනතිතුනනි, තුව් නා් ශසේට  භාර වී තිශබන 

බවවිුව්ත නා එය නත් කර ශේ න ඕනෑ. 

ශම් රශට්  තිශබ් ශ්  නිකම්න සංස්කෘතික උරුනය් 

ශනොශවයි. බවලූ බවලූ අත ශම් රශට් සතර දිසාශේන විහිදී ය් ශ්  

නහා වං  ඉතිහාසය් ුනරා විහිදී ගියුන රාවරු 193 ශෙශන්ශේ 

විවිත පූාාශව්  රර්ෂා කළ භූමියක ඉතිහාසයයි.  අෙ අශ් 

ෙරුශවෝ ශම් ඉතිහාසය ගවන ේ ශ්  නවහව. ගරු සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනනි, ෙහම් පාසල් ගවන තුව් නා් ශසේ කථා කළා. ෙහම් 

පාසල් ශගොඩනවඟිලි හෙන එකට කලි් , ඒ ෙහම් පාසශල් 

උග් ව් ශ්  ධර්නයෙ කියන එක පිළිබහ තුව් නාස්ශසේ ශහොයලා 

බල් න. අෙ ෙහම් පාසල ධර්නය සාකච්ඡා කරන ශපළ ශපොත් 

බවට ප්තශවලා තිශබනවා. අවසානශාදී පාසල් අධයාපනය 

වාශේන ෙහම් පාසශල්ත අවස්  ධර්නාචාර විභාගයකට ලවහවස්ති 

කරන ෙහම් පාසල් ෙරුශව් සිටිනවා මිස, එතවන ධර්න ුනහුණුව් 

ලබා ශෙන ෙහම් පාසල් ව් ශ්  නවහව. ඔබතුනා ේ නවා, 

මිශගට්ටුව්තශ්ත ශ්රී ගුණාන් ෙ හාුවදුරුශවෝ, වලිසිංහ හරිස්ච් ද්ර 

නවතිතුනා, ඒ වාශේන අශ් රශට් සඟ රාවරු හිටුන ඉතිහාසශා, 

නහා විහාරශය්  රරම්භ වූ සම්ප්රොශා, අභයගිරිශය්  රරම්භ 

වන සම්ප්රොය්  සනඟ තනයි අෙ බුද්ධ  ාසනය පවති් ශ් .  

 
ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 

නැඟී සිටිස ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු අනාතයතුනනි, ඔබතුනා ඔබතුනාශේ ශේලාශේදී කථා 

කර් න. නන නශේ ශේලාශේදී කථා කර් න ඕනෑ.  ශම් රශට් 

බුද්ධ  ාසනය රර්ෂා කරනවා නම්, ෙහම් පාසල අතයව යනයි. 

ෙහම් පාසශල්  ඉශගන ග් නා ෙරුවාට ධර්න අධයාපනය ලබා ශෙන 

නිවවරදි ක්රනය් අව ය ශවලාවයි අපි ශම් කථා කරමි්  ඉ් ශ් . 

ඒ විතර් ශනොශවයි, ශම් ශනොශහොත වන විට ඒ පරන පූාීතය අශ් 

රශට් සංස්කෘතික උරුනය්  විනා  ශවමි්  පවතින ශවලාවකයි 

අපි ශම් කථා කර් ශ් . ශගෞතන බුදු්  වහ් ශසේශේ සර්වඥ 

ධාතූ්  වහ් ශසේලා වවඩ සිටින ශම් ර ට; වාන ශ්රී ෙළො වහ් ශසේ 

වවඩ සිටින රට; ෙකුණාණු ශ්රී ෙළො වහ් ශසේ වවඩ සිටින රට; 

ශසොශළොස්නස්ථාන, අටනස්ථාන තිශබන රට; ුවළු භද්ර කල්පශාන 

කකුණාසහ, ශකෝණාගන, කා යප, ශගෞතන බුදු්  වහ් ශසේලාශේ 

පරිනිර්වානශය්  වි ්වයට විසිරී යන ශද්රෝණ අටක ධාතූ්  

වහ් ශසේලාශග්  එ් ශද්රෝණයක ධාතූ්  වහ් ශසේ වවඩ සිටින 

ශම් උතුම් ුනණය භූමිශා අෙ අශ් ුනරා විෙයා උරුනය්  විනා  

ශවමි්  තිශබනවා. ඒ නිසා සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනනි, 

සංස්කෘතික කටයුතු විෂය භාර වී තිශබ් ශ්  තුව් නා් ශසේට 

නිසා ඔබතුනා ුනරාවිෙයා ශෙපාර්තශම්් තුවට ගිහිල්ලා බල් න, 

ුනරා විෙයා ශෙපාර්තශම්් තුව ශනොනවාෙ කර් ශ්  කියා.  

ශනොක්ෙ ශවලා තිශබ් ශ් ?  "පාන න පස්ස-උ්තතර පස්ස : 

නවශගනහිර පළාත හා උතුරු පළාශ්ත සිංහල ශබෞද්ධ උරුනය"  

කිය් ශ්  ශම් රශට් ඉතිහාසශා ලියවවුණු වවෙග්තන කෘතිය්. අෙ 

ශම් ගරු සභාශේ පූාය එල්ලාවල ශම්ධාන් ෙ ස්වාමීය ්  වහ් ශසේ 

ශනොනවති වූව්ත, උ් වහ් ශසේ විසි්  ලියන ලෙ වවෙග්තන 

ග්ර් ථය් තනයි ශම් තිශබ් ශ් . නන  එය ෙභාගත* කරනවා. 

ශනය වවෙග්ත ශවයි කියා නා හිතනවා. ඒ විතර් ශනොශවයි 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි,  අපි ේ නවා 1972 ානරා 

රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශව්  "බුද්ධාගනට ප්රුවඛ්ස්ථානය් 

පිරිනන් ශ් ය." කියා. එයි්  18වන වග් තිය, පළුවවන 

උපවග් ති (ඇ) ශේෙශය්  "සියලුන රගම්වලට පිරිනවශනන 

අයිතිවාසිකම්වලට රර්ෂාව ශෙන අතර,  බුද්ධාගන ුභර්ෂිත කර 

ශපෝෂණය කිරීන රාශා යුතුකන ව් ශ්  ය." කියා සහහ් ව 

තිශබනවා. ඒ විතර් ශනොශවයි. තුව් නා් ශසේලාශේ නායකයා 

වන ශේ.රර්.ායවර්ධන නවතිතුනා 1978 බලයට  එනශකොට 1978 

වර්ෂශා සකස් කළ වර්තනාන රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ  

තිශබ් ශ්  ශකොශහොනෙ? 1972 ානරා රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශව්  

කියුන  ඒ වග් තිය නවවත 1978 රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාවට ඇතුළ්ත 

කරනවා. ඒශ් තිශබනවා,"බුද්ධ  ාසනය ුභර්ෂිත ශකොට 

ශපෝෂණය කර රර්ෂා කිරීන රාශා වගකීන ව් ශ් ය." කියා. 
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[ගරු රර්. එම්. පද්න උෙය ා් ත ගුණශසේකර නහතා] 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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හවබවයි, තුව් නා් ශසේලාශේ ශම් වර්තනාන රණ්ඩුව -ුභන් තිර්  

නහ්තතයලාශේ- අනාගතය හේ න පව්තවා යන රණ්ඩුක්රන 

වයවස්ථා ශකටුම්පශ්ත තිශබ් ශ්  ශනොක්ෙ? 2016 නවයි නාසශා 

නිකුණා්ත කරුන කමිටු වාර්තාශේ, පළුවවරට ලංකාශේ වසර 2 00ක 

ශබෞද්ධ සභය්තවශා උරුනය්ව තිශබන  ඒ උරුනය "ශ්රී ලංකාව 

අනාගාමික රාායය් විය යුතු ය." කියා එහි සහහ්  ශවනවා. 

එශහන වුශණෝත ශම් රශට් 2 00ක අශ් උරුනයට  ශව් ශ්  

ශනොක්ෙ  කියා තුව් නා් ශසේලාශග්  අහ් න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන ශම් ශවලාශේ වවෙග්ත 

කාරණාව් නත් කර් න කවනතියි. නා ළඟ තිශබනවා 

තුව් නා් ශසේලාශේ ප්ෂශා හිටුන සිරිල් නවතිේ නවතිතුනා 

ඉදිරිප්ත කරුන වාර්තාව. ශම් තිශබ් ශ් , ශසේරුවාවිලට අොළ 

ගවසට් ප්ය. ශථේරවාදී බුදුෙහන රැක ගවීතන පිළිබහව තිශබනවා.  

එතුනා තුව් නා් ශසේලාශේ ප්ෂශා හිටිය්ත, අශ් ! එතුනා 

අකාලශා මිය ගියා. තුව් නා් ශසේලාශේ ශද් පාලන වයාපාරශා 

සිරිල් නවතිේ නවතිතුනාට තවන් තිබුශණ් නවහව. හවබවයි, සිරිල් 

නවතිතුනාට ශගෞරවය් පිිජස ශම් වාර්තාශේ තිශබන  යම් 

කාරණාව් කිය් න ඕනෑ. ශේ.රර්.ායවර්ධන නහ්තතයා 19   

අශප්රේල් නාසශා 6 ශවනිො පාර්ලිශම්් තුශේ කරුන කථාවක උෙෘත 

පාඨය් නා නතු කර් න කවනතියි. නන තුව් නා් ශසේලාට  

කිය් ශ් , එය ප්ෂ, පාට ශේෙයකි්  ශතොරව අහ් න කියායි. 

ශේ.රර්. ායවර්ධන නහ්තතයා කිය් ශ්  ශනොක්ෙ? ශේ.රර්. 

ායවර්ධන නහ්තතයා 1977 විවෘත රර්ිකකය කිය ාා කරුන 

ශවනස්කන. අශ් රශට් අපට උරුන ගනන ශවනස් කිරීන පිළිබහ 

ඔහුට විශේචනය තිබුණා.  

එතුනා 19   අශප්රේල් නාසශා 6 වවනිො පාර්ලිශම්් තුශේදී 

ශනොක්ෙ කිේශේ? 

එතුනා කියනවා,"...181 දී අ්තස්  තවබූ උඩරට ගිවිුභශන්  

බ්රිතානයයට ල් රාය පවරා ශෙන අවස්ථාශේ දී, බ්රිතානයශා නහ 

රාතුනා විසි්  ල්දිව සිංහල ප්රධාීත් ට ශපොශරෝ දුව් වුණා ශම් 

රශට් බුද්ධ  ාසනය රර්ෂා කරන බවට- සියලු සිරි්ත විරි්ත හා 

ුනෙ පූාා ගවන සවලකිලින්ත වන බවට- ඒවා ශනො කඩවා පව්තවා 

ශගන යානට රධාර ශෙන බවට. තවෙ සෑන අයුරි්  න බුද්ධාගන 

ඇෙහීනට උපකාරී වන බවට්ත කිසින අ් ෙනකි්  ශම් සිරි්ත විරි්ත 

උල්ලංඝනය ශනොකරන බවට්ත බ්රිතානයය්  ශපොශරෝ දු වුණා."  

ශකොශහොනෙ ශේ.රර්. ායවර්ධන නවතිතුනා තවදුරට්ත 

කිය් ශ් ? අවුරුදු 2 00් තිස්ශසේ ෙවඩි භ්තියකි්  යු්තව 

ශථරවාෙ ශබෞද්ධ ධර්නය රර්ෂා ශකොට ග්ත, බුදුරදු් ශේ ෙවස 

සිට පවවති  ීතතිරීති, සිරි්ත විරි්ත සම්ප්රොය්  සියල්ල න බුද්ධ 

 ාසනය රර්ෂාවට න ශහේතුවූ,  බුදුරාාණ්  වහ් ශසේශේ අති 

ශශ්රේෂ්ඨ ෙර් නය ග්ර් ථාරූඪ ව ශහෝ නිර්නල ව පවතින එක න රට 

ව ශය්  ුවළු ශලොවන පිළිග් නා බව එතුනා  සහහ්  කරනවා.  

අෙ අහ් න තිශබනවාෙ, පාර්ලිශම්් තුශේ එශහන කථාව්? 

අෙ අහ් නට නවහව. ශ්රී ලංකාශේ  ඇ්තශ්ත ශබෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය්ෙ 

කියලා, ශම් අ් තවාදී බලගතු ශද් පාලනඥය් ට ශම් කිය් ශ් . 

ඔවු්  ශම්වා අහශගන ඉ් න ඕනෑ. අහශගන ඉ් න ුනළුව් කන් 

නවහව. අහශගන ඉ් න ුනළුව්  නම් ශන් න ශම් ටික අහශගන 

ඉ් න. 

එස්.ඩබ්ලිේ.රර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක නවතිතුනා 19   ශ්රී ලංකා 

නිෙහස් ප්ෂය හෙලා එතුනා ශනොක්ෙ කිය් ශ් ?  

ශ්රී ලංකාශේ පවවතිශා ශබෞද්ධ ශිෂට්ාචාරය් කියලා කියනවා. 

නා අවසානයට එ් නම්. ෙව්  තුව් නා් ශසේලාශේ ඔළුවල 

නවශවන, ප්ර ්නයට නන උ්තතරය් ශේ නම්. බණ්ඩාරනායක 

නහ්තතයා ශකොශහොනෙ කිය් ශ් ? බණ්ඩාරනායක නහ්තතයාශේ 

වචනශය්  ශම් කිය් ශ් . එතුනා ශනශසේ කියා තිශබනවා, "ඒ 

කාලශා දී සනහර අය තුළ නතය් තිබුණා.   ... රගනය කියන 

ශද් රණ්ඩුවට අයිති ශෙය් ශනොව, එය ුනද්ගලික ශෙය් ය කියා."  

අේත වර්තනාන රණ්ඩුව එය හිතනවා. 

"ඒ ඒ ුනද්ගලයා තනාශේ රගන...එය ශකොයි රගන ශේවා - 

නිසියාකාර පිළිපදි් නට උ්තසාහ කරන අතර, රණ්ඩුව විශ ේෂ 

නහ් සිය්, වියෙන් ෙරා නවදිහ්ත වීන ශහොහ නවත කියා... ඒ 

අෙහස නා පිළිග්තශ්ත නවහව, පිළිග් ශ් ්ත නවහව..."  

බණ්ඩාරනායක නහ්තතයා 19   අශප්රේල් නාසශා 6 වවනිො ශම් 

උ්තතරීතර පාර්ලිශම්් තුශේ දී එශසේ කියා  තිශබනවා.  තවදුරට්ත 

ශනශසේ කියා තිශබනවා: 

"...රගනට නියන ස්ථානය දිය යුතු යි. එශසේ ශනොදු් ශනෝත 

ශලෝකශා, මිනිුභ් ශේ ාාතිශා ඉරණන අ් ධකාර ශව් නට ඉඩ 

තිශබන බව කල්පනා කළ යුතු යි." 

එශහනයි, බණ්ඩාරනායක නහ්තතයා කිය් ශ් . ඒ නිසා නා 

ශම් ශවලාශේ තුව් නා් ශසේලාට ශම් කාරණය නත් කරනවා. 

ශම් ශනොශහොත ශවන ශකොට ශම් රශට් ශනොක්ෙ ශවලා 

තිශබ් ශ් ?  

අර නස්ශකළිය ප්රාශද්ශීය සභාශේ සම්නත කළා, ශ්රී පාෙයට 

ශවන නන්. ඒක සම්නත කරන ශවලාශේ ශම් රශට් රාාය 

නායකශයෝ ශකොශහේෙ හිටිශා? අශ් ! ය් තම් අර රණ්ඩුකාරතුනා 

කිේවා, ඒක සංශේදී ප්ර ්නය් වන බවවි්  ඒක එශහන ශව් න 

එපා කියලා. හවබවයි අශ් රශට් සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබහ 

අනාතයවරයා, බුද්ධ  ාසන ඇනතිවරයා ශම් ගවන කථා කරනවා 

ශම් රශට් අපි ෙව්ශ් නවහව. ඒ විතර් ශනොශවයි,-  
 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 

නැඟී සිටිස ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනාට උ්තතර ශේ න ුනළුව් ;  නශේ 

කථාව අවස්  කර් නම්. නශේ ශවලාව තුළ කථා කර් න 

ඔබතුනා නට ඉඩ ශේ න. ඔබතුනාශේ ශවලාශේදී  උ්තතරය් 

ශේ න. නට ශම් කථාව කර් න ශේ න කියලා කරුණාශව්  

කිය් ශ් . 

ඒ විතර් ශනොශවයි, පුභගිය ෙවසක වාර්තා වුණා, උතුම්  වාන 

ේ ත ධාතූ්  වහ් ශසේ තිශබන භූමිශා, - ඒක කශළේ ව්තන්  

රණ්ඩුකාරතුනාෙ කවුෙ කියලා නන ේ ශ්  නවහව. හවබවයි 

තුව් නා් ශසේලාශේ රණ්ඩුවට තනයි ඒශ් ශෙෝෂාශරෝපණය 

එල්ල ශව් ශ් . ශනොක්ෙ කශළේ?-  රාත්රී වීදි ශවශළහ ශපොළ් 

හේ න ගියා. ඒ කිය් ශ් , අර වාන ෙළො වහ් ශසේ තිශබන 

භූමියට තායිල් තශා වාශේ බවංශකෝ "Red-Light District" 

සංස්කෘතිය ශගශන් න. පුභගිය නාසශා සිකුණාරාො, ශසනුභරාො, 

ඉරිො හවස  .30 ඉහලා රාත්රි 12.00 ශවනකල් ෙළො වීදිය හා 

ශකොටුශගොඩවල්ල වීදිශා ඒක තිබුණා. ඒක හවන නාසයකන 

ශගශන් නයි ය් ශ් , සංස්කෘකිත ඇනතිතුනනි. ශම් නාසශා්ත 

ශගශන් න ය් ශ් . ශම්වා කර් න ශේ න එපා. වාන ේ ත 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ධාතූ්  වහ් ශසේ තිශබ් ශ්  ශලෝකශා ශකෝටි ල්ෂය් ස්වල 

ඇතුශළේ ලංකාව කියන ශම් පූාීතය රශට් විතරයි කියන එක නත් 

කරග් න ඕනෑ. ශම් ස්වල තිශබ් ශ්  එක හහයි, එක ඉරයි. 

එක හහ්, ඉර් තිශබන ශම් ස්වශල් තවන්ත විෙයාශව්  ශහොයා 

ශගන තිශබ් ශ්  ග්රහශලෝක හ්තසිය ෙහය් විතරයි. ඒ හ්තසිය 

ෙහය් තිශබන ශම් රශට්,- [බාධා කිරීන්] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිසගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුන් ශේ point of Order එක ශනොක්ෙ? 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිසගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අශ් පද්න උෙය ා් ත 

ගුණශසේකර න් ත්රීතුනා ශබොශහොන ශහොහ ශබෞද්ධශය් විධියට, 

ශබොශහොන ශහොහ සාරගර්භ කථාව් කළා. ෙළො නාළිගාව ඉස්සරහ 

ශර්ස් පදින ශකොට එතුන් ලා ශකොශහේෙ හිටිශා කියලා නට 

ප්ර ්නය් තිශබනවා. ෙළො නාළිගාව ඉස්සරහ ශර්ස් පදින ශකොට 

ශනතුනා ලංකාශේ හිටිශා නවද්ෙ?  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order එක් ශනොශවයි. 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නන කිය් ශ් , ඔබතුනා්ත ශම්ක අහශගන ඉ් න. සාවධානව 

අහශගන ඉ් න. නන කාටව්ත ශෙෝෂාශරෝපණය් කරනවා 

ශනොශවයි. අයු්තිසහගත කරන ශෙෝෂාශරෝපණය් ශනොශවයි. 

කරුණු, තර්ක විතර්ක නවතිව ශෙෝෂාශරෝපණය් කරනවා 

ශනොශවයි. සවබෑ ශලසන ශම් රශට් තිශබන ඇ්තත ත්ත්තවයයි ශම්. 

ඔබතුන් ලා Facebook එකට ගියාන, ශම් රශට් ශපොදු නහ 

ානයා අෙ කිය් ශ්  ශනොක්ෙ කියලා ශහොයලා බල් න. "22 න 

නකබෑවිලා පලය් " කියලා ශම් රශට් නාධයවල සිටින අශ් 

තරුණ ශකොල්ශලෝ, ශකල්ශලෝ ලියන ෙවස් ඇවිල්ලා තිශබනවා. 

ඒවා ගවන ේ නා හෘෙයසා්ෂිය ශහොයා බල් න. 

තුව් නා් ශසේලා අෙ රණ්ඩුශේ, අපි අෙ විප්ෂශා. ශහට අපි 

රණ්ඩුශේ ඉඳීවි. නියත ශලසන අපි ශහට රණ්ඩුව බවට ප්ත 

ශවනවා.  

ඒ ගවන සවකය් තියා ග් න එපා. අපි ශකොතවන හිටිය්ත ශම් 

රශට් ානතාව කිය් ශ්  ඒකයි කියන එක නතක තියා ග් න. 

වාන ේ ත ධාතු්  වහ් ශසේ  තිශබන ශම්  ුනෙ භූමියට  ඒකයි 

වුශණ්.   

අෙ අුවරාධුනර නගරය ුනාා නගරය්.  ඒ නගරයට ශවන ශෙය  

තුව් නා් ශසේලා බල් න.   අශ් ුවස්ලිම් භ්තික න් ත්රීවරු්  

ඉ් නවා, ශෙනළ හි් දු භ්තික න් ත්රීවරු්  ඉ් නවා.  ශකොශහේ 

ශහෝ ශෙනළ හි් දු  නහා පූාීතය සථ්ානයක එවවනි  බාල් නට් න 

ුනළුව් කන් තිශබනවා ෙ කියා නන අහනවා. න්කනට ගිහි් ,  

එශහන බාල් නට් න ුනළුව් කන් තිශබනවාෙ? රිස්තියානි 

භ්තික අශ් සශහෝෙර න් ත්රීවරු්  ඉ් නවා. වතිකාුවවට ගිහි් ,  

එශහන නට් න ුනළුව් කන් නවහව. එන නිසා ශම් පූාීතය 

නගරය රර්ෂා කිරීන රාායශා වගකීන කියන එක නත් 

කර් නට  ඕනෑ. එශහන තනයි දුටුගවුවණු රාතුනා වවඩ කශළේ,  

එශහන තනයි  භාතිකාභය අභය රාතුනා වවඩ කශළේ, එශහන තනයි 

වළගම්බා රාතුනා වවඩ කශළේ; කාව් තිස්ස රාතුනා වවඩ කශළේ; 

සද්ධාතිස්ස රාතුනා වවඩ කශළේ; විහාර නහා ශද්විය ාාතිය 

ශවුවශව්  රට ශවුවශව්  බුද්ධ ාසනය ශවුවශව්   ෙරුව්  බිහි 

කශළේ. එන නිසා ශම් රශට් ෙව්  රාායය  භාර ශගන ඉ් න 

වර්තනාන පාලකය් ට කිය් න ඕනෑ, ශම් රශට්  ඒ උරුනය නවති 

ශව් නට ඉඩ ශේ න එපා කියලා.  

ශනතවන ශල්ඛ්නය් තිශබනවා, නව  ශඟනහිර පළාශ්ත අෙ 

තිශබන ත්ත්තවය ශප් ුවම් කරන.  තුව් නා් ශසේට ශවලාව 

තිශබනවා නම් නට තව ශවලාව ශේ න. නව ශඟනහිර පළාශ්ත 

අම්පාශර් දිස්ත්රි්කශා ත්ත්තවය නන කිය් නම්. ඕනෑ නම් 

පාර්ලිශම්් තුශේ ෙවසක විවාෙය් කර් න නන ූ ොනම්.  

සංස්කෘතික ඇනතිතුනා ශහෝ බුද්ධ ාසන ඇනතිතුනා ශහෝ 

ඔබතුන් ලා විවෘත රූපවාහිීත වවඩසටහනකට  එනවා නම් නා ශම් 

අභිශයෝගා්තනක කරුණු එකි්  එක  කථා  කර් නට ූ ොනම්.  

ඒ කාරණය නත් කරමි්   නව ශඟනහිර පළාශ්ත්ත, උතුරු 

පළාශ්ත්ත ත්ත්තවය්ත පවහවදිලි කර් නම්. ශනොක්ෙ ෙව්   ශවලා 

තිශබ් ශ් ?   

නවශඟනහිර පළාශ්ත, අම්පා ශර් දිස්ත්රි්කශා,  

අ්ක ශරයිප්තතුව, සාගන වට්ටනඩුව ොගවබ ශඩෝසර් කර එතවන 

ගල්කණු්ත ඉව්ත කරලා.  ඒවාට පරී්ෂණ හරියට සිදු ශවලා 

නවහව. "දිවයින" ඉරිො සංග්රහශා ශම් ගවන ලියවවුණා.  ඒ ුනරාවිෙයා 

උරුනය අෙ අපට නවහව. සන් තුශර්, වලතාපිටිය අශ්   ුනරා වස්තු 

හානි වුණා. එතවන අශ් ුනරා විෙයා උරුනය නවහව. දීඝවාපිය, 

නානි්කනඩු ප්රශද් ශා,  දීඝවාපිය පරිවාර වචතය භූමිය  

රක්රනණය කර, වයාා බලප්  හො තිශබ් ශ් . ඒවාට  ශම් රාාය 

වගකීන ග් ශ්  නවහව.  ුවහුදු නහා විහාරයට අ්කර  700් ඇති 

බවට 1967  වර්ෂශා ගවසට්  එශක්  ප්රකා  වී  තිශබනවා. අෙ 

අපට අයිති ශවලා තිශබ් ශ් , ශම්  උරුනය අ්කර  3යි.  අ්කර 

3යි!  ඉතිරි  අ්කර 697න අපට නවහව.  

 

ගරු අිරල විරාේ කාරියවෙම් මහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔබතුනා දීඝවාපිය ගවන කිේවා.  ඇ්තතව ශය් න  අශ් 

රණ්ඩුව පවමිිජයාට පුභව ශකෝටි අූ ව් නව්තනම් අූ පහ් 

වියෙම් කර දිඝවාපිය ප්රතිසංසක්රණය කර් න  ුවෙල්  දී 

තිශබනවා. එන නිසා දීඝවාපිය ගවන පුභගිය කාලශා  කවුරු්ත අත 

ගවුභශේ නවහව; බවලුශේ නවහව.  නුව්ත අශ් රණ්ඩුව කාල ශා 

දීඝවාපීඨ ය සම්පූර්ණශය් න ප්රතිසංස්කරණය කර් න  ුවෙල්   

ප්රතිපාෙන  ලබා දී තිශබනවා.  

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇනතිතුනනි,  ඔබතුනා වරෙවා ශ්තරුම් ශගන තිශබ් ශ් .  

දිඝවාපිය පරිවාර වචතයයට අොළ නාිජ්කානඩු තනයි  

විනා යට ප්ත ශවලා තිශබ් ශ් . දිඝවාපිශා පරිවාර 

වචතයයයි, නාිජ්කානඩු. එන නිසා කරුණාකර  ඒ කාරණය 
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නතක තබා ග් න. ඒ විතර් ශනොශවයි, ත්රිකුණාණානලශා යා්  ඔය 

ශිෂ්ටාචාරය, යා්  ඔය ොගවබ ශඩෝසර් කරලා ඉවරයි. අරිසිනලය 

ප්රධාන රරණය ශසේනාසන භූමිය රක්රනණය කරලා ඉවරයි. 

කුණාච්චශේලි ුනරාවිෙයා ඉඩන 197  ුනරාවිෙය ශල්ඛ්නවලට අුවව 

තිබුණු  ඒ ුනරා විෙයා භූමිය රක්රනණය කර ඉවරයි.  සංස්කෘතික 

ඇනතිතුනනි, අෙ ශම් ශනොශහොශ්ත ඔබතුනාට ුනළුව්  නම් ුනරාවිෙයා 

නිලධාරි්  ශග් ව් න. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට තව  එක විනාඩියක කාලයයි 

තිශබ් ශ් .  

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන තව  එක විනාඩියකි්  

කථාව අවසාන කරනවා. ුනරාවිෙයා අධය්ෂ ානරාල් ශම් රාාය 

නිලධාරි් ශේ කුණාටිශා ඇති. ුනරාවිෙයා අධය්ෂ ානරාල්තුනා 

ුනළුව්  නම්  ශග් ව් න. ත්රිකුණාණානල දිස්ත්රි්කශා  කුණාච්චශේලි 

ශපොලිස් වසශම්,  කුණාඹුරුපිටිය නව ශඟනහිර ග්රාන නිලධාරී වසශම්, 

ශද්විගල ස්ථානශා වචතයශා ුනරාවිෙයා ශෙපාර්තශම්් තුවට 

අයිති සියලු ශසල්ලිපි විනා කරමි්  තිශබනවා. එතවන ෙව්  

තිශබ් ශ්  ශබෞද්ධ ාසන අනාතයාං ශය්  ස්ිකර  වුණු, 

ලියාපදිංි  වුණු  ඇ්තශපොකුණාණ රානහා විහාරය තිශබනවා.  ඒ 

තිශබන ුනරාවිෙයා උරුනය් වලට හානි  පවමිණ තිශබ් ශ් .  

ඒ විතර් ශනොශවයි. න් නාරන,  නා් ශතෝට්ටම්, නඩකලව, 

ශකවිලියානඩුව, න් නාරම් ශවරළ  ුනරාවිෙයා රර්ෂිත කලාපය, 

යාපනශා කදුරුශගොඩ විහාරය  ශම් රදී ව ශය්  ුවලතිේ, 

ශකෝකිලායි  ප්රශද් ශා ශත් නනරම්වාඩි ොගවබ, ශනදු් ශ්නිවල 

ඒ තිබුණු ුනරාවිෙයා උරුනය්  විනා   ශවමි්   තිශබ් ශ් . ශම් 

පිළිබහව  ඕනෑතරම් කරුණු තිශබනවා. සංස්කෘතික කටයුතු 

ඇනතිතුනනි,  බුද්ධ ාසන ඇනතිතුනනි, ඊට අොළ ශල්ඛ්න නා 

සභාගත  කරනවා. 

ඒ විතර් ශනොශවයි, නන තුව් නා ් ශසේට එක කාරණව් 

කිය් න ඕනෑ. නට පූාය අතුරලිශා රතන හාුවදුරුව් ශේ 

 ශවලාශව්  ශකොටස් තිශබනවාය කියා  ගරු නහි් ෙ අනරවීර 

න් ත්රීතුනා කිේවා. ඒ විනාඩි 8ක ශවලාව්ත නට ශේ න. ගරු  

ඉ් දික අුවරුද්ධ න් ත්රීතුනාශේ ශවලාව්ත තිශබනවා කිේවා. ඒ 

ශවලාව්ත නට ශේ න.  

ශම් කාරණය  තුව් නා් ශසේලාට නත් කර ශේ න ඕනෑ. 

ශෙෝෂාශරෝපණය් කරනවාය කියා කිය් න එපා. වවරී සිති්  

ග් න  එපා. ඇ්තත ශෙය නන කිේශේ. ශම් රශට් අශ් ඒ 

උරුනය්  ට ශවලා තිශබන ශෙය බල් න. ශම් රශට් ශම් උරුනය්   

රැක ගවීතන කාශේ්ත  යුතුකන  කියන  එක නත් කර ග් නට  

ග් න ඕනෑ. අෙ අශ් සනහරු කිය් ශ්  ශනොක්ෙ? අශ්  

දිස්ත්රි්කවල්ත ශෙනළ ශකෝවිල් තිශබනවා, අශ් දිස්ත්රි්කවල්ත 

ුවස්ලිම් පල්ලි තිශබනවා, අශ් දිස්ත්රි්කවල්ත ප් සල්  ශවශහර 

විහාර තිශබනවා. නුව්ත අපි ශබොශහොන සද්භාවශය්   අශ් රශට් 

අපට කියා දු්  ශද් අපි කිය් න ඕනෑ. මිහිඳු නහ රහත්  වහ් ශසේ  

ලංකාවට බුද්ධාගන  ශගන එන ශවලාශේ රාායශා වගකීන 

බුද්ධාගන රර්ෂා කිරීන බවට ප්ත කළාට පස්ශසේ,  ශද්වානම්  

පියතිස්ස රාතුනාට බුද්ධ ාසනශා වගකීන භාර දු් නාට පස්ශසේ  

රාවරු 193 ශෙශන් සියලු රක්රනණ  නධයශා අඛ්ණ්ඩව ශම් 

රාායශා  වගකීම්  රර්ෂා කළා; උතුම් ශථරවාදී  ශබෞද්ධ 

ධර්නය රර්ෂා කළා. 

ඒ නිසා අශ් රටට එකි්  එක කාල වකවාුවවලදී විවිධ 

රකාරශය්  සංක්රනණය වුණු ශෙනළ-හි් දු සනාාය්ත, ඒ වාශේන 

රිස්තියානි සනාාය්ත, ුවස්ලිම් සනාාය්ත එ්ක සශහෝෙර්තවශය්  

විව්ත වුණා. සිංහල ශබෞද්ධයි්  සශහෝෙර්තවශය්  විව්ත වන 

ප්රතිප්තතිය කින?  ශනොක්ෙ කින? එශහන වුශණ් ශකොශහොනෙ? 

ඒක තනයි ශන්තතා, කරුණා, ුවදිතා, උශ්්ෂා කියන ගුණය. 

මිහිඳු නහරහතු්  වහ් ශසේ බුද්ධ  ාසනය ලංකාවට ශගන එමි්  

අ් න ඒ ගුණය,  ඒ සභය්තවය  අශ් රශට් උරුනයට හෙලා 

දු් නා. මිහිඳු නහ රහත්  කිය් ශ්  කවුෙ? රාවරු්  ෙහසකට, 

පරිවාර රාවරු්  ෙහසකට රා වුණු දීප චක්රවර්ති රජුශේ ුන්ත 

රුවන තනයි අශ් රටට බුද්ධාගන ශගනාශේ. මිහිඳු නහරජු 

ශනොශවයි,  ාසනයට අග්ර රා ශකශන් කරලායි මිහිඳු නහරහත්  

වහ් ශසේ අපට එේශේ.  

වර්තනාන අග්රානාතය රනිල් වික්රනසිංහ නවතිතුනාට ශනහි 

වගකීන් නවතිව ඇති. ශම් රශට් බුද්ධ  ාසනයට වග කියන 

ඔබතුන් ලාට ශම් ගවන හවම න් තිශබනවාෙ කියලා නන ේ ශ්  

නවහව. ශනොන අර්ථ විග්රහ තිබුණ්ත, ශම් රශට් තනයි අවුරුදු 2 00් 

බුද්ධ  ාසනය පවති් ශ් . එශත් කල් ශම් රට පවතීවි; ශලෝක 

 ාසනය රැශ්වි. බුද්ධ  ාසනය ුභරැකීශන්  තනයි සිංහල, ශෙනළ, 

ුවස්ලිම් ානතාව අතශර් සනගි සම්ප් නකන, ඒ අයශේ රර්ෂාව, 

සහවිවනය සිදු ශව් ශ්  කියන කාරණය නත් කරමි් , 

තුව් නා් ශසේලාට තව්ත වවෙග්ත කාරණාව් කිය් න ඕනෑ.  

සනහරු ප් සල් හවදීන ගවන කියනවා. අේත අශ් සනහර 

න් ත්රීවරු් ශග්  ඒ ගවන කියවවුණා. "උතුරු නවශඟනහිර විව්ත 

ශවන ශෙනළ ානතාවශේ ඉඩම් රක්රනණය කර් න එපා." කියලා 

කිේවා. එශහන එක් ශවලා නවහව. එශහන ශවනවා නම්, ඒක 

වවරදියි. හවබවයි, උතුරු නවශඟනහිර කිය් ශ්  ශකෝටිය් ප්තතු 

රරණය ශසේනාසන තිබුණු භූමිය්; වවඩින රරණය  ශසේනාසන 

තිබුණු භූමිය්.  

අේත ත්රිකුණාණානලශා බඹරගල තිශබනවා. අේත ත්රිකුණාණානල 

රරණය ශසේනාසනය තිශබනවා. ගුරුක් ෙ විහාරය තිශබනවා. 

ගුරුක් ෙ විහාරයට ශනකෙ වුශණ්? ඒ විතර් ශනොශවයි, යාපනය 

වි ්වවිෙයාලශා වවුනියා නණ්ඩපශා ෙරුව් ට ශනොකෙ වුශණ්? 

සංස්කෘතික ඇනතිතුනා ශම් ගවන ශහොය් න. අේත වි ්වවිෙයාල 

ෙරුව් ට ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණශා නඩුව් තිශබනවා. ඒ නඩුවට 

ීතතීඥයි්  ශේ් ශ්  ුභන් තිර් . ුභන් තිර්  තනයි ඒ නඩුවට 

ීතතිඥයි්  ශේ් ශ් . ශම් පාර්ලිශම්් තුශේ කවුරු්ත ඒක ේ ශ්  

නවහව. යාපනය වි ්වවිෙයාලශා වවුනියා නණ්ඩපශා ඉ් න 

ෙරුශවෝ කළ වවරැද්ෙ ශනොක්ෙ?  

අෙ වන විට වි ්වවිෙයාල ෙරුව්  හ්තශෙශනකුණාශේ ශිෂයභාවය 

අශහෝසි කරලා තිශබනවා. බුදු පිළින වහ් ශසේ වවඩනවීනට අව ය 

නණ්ඩපය ශගනාුන එකට එක ෙරුශවකුණාශේ ශිෂයභාවය ුවළු විවිත 

කාලයටන අශහෝසි කළා. අෙ නවශඟනහිර වි ්වවිෙයාලශා ශනොකෙ 

ශව් ශ් ? නවශඟනහිර වි ්වවිෙයාලය සම්බ් ධ ලිපිය් 

තිශබනවා. නා එය ෙභාගත* කරනවා. 
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———————————— 
* කථාව අවොනස  පළ කර ඇත. 
*  உகரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්් තුව 

නවශඟනහිර වි ්වවිෙයාලශා "Faculty of Health-care 

Sciences" එශක්  නිකුණා්ත කරන ලෙ ලිපිශය්  කියලා තිශබනවා, 

වික්රනරරච්ි ශේ උොර සම්ප්ත කියන ශිෂයයාශේ ශිෂය භාවය 

අශහෝසි කරනවා කියලා. ශනොකටෙ? බුදු ෙහන ඇෙහුවා කියලා. ශම් 

අ් තවාෙය වවශඩ් න ශේ න එපා. සිංහල, ශෙනළ, ුවස්ලිම් 

ානතාව එකට සිටිය යුතුනයි. ශම් රශට් එශහන ඉ් න නම්, අපි 

ශන් න ශම් වර්ගවාදී අෙහස්වලි්  වවළශක් න ඕනෑ. උතුශර් 

ශේවා, ෙකුණාශණ් ශේවා, නවශඟනහිර ශේවා, ප් සල තිබුශණ් නම්, 

ශවශහර විහාර තිබුශණ් නම්, ශකෝවිල තිබුශණ් නම්, හි් දු 

ශද්වාලය තිබුශණ් නම්, ඒක ශවනස් කර් න සිංහල ශබෞද්ධයි්  

උ්තසාහ කර් ශ්  නවහව. ඒ නිසා වර්ගවාදී අෙහස්වලි්  ඈ්ත 

ශව් න ශෙනළ නායකයි්  නතක තියා ග් න ඕනෑ. උතුරු 

නවශඟනහිර ශෙනළ උරුනය්  වාශේන ශබෞද්ධ උරුනය් ෙ 

තිශබනවා. ශෙනළ ශකෝවිල වාශේන ශබෞද්ධ උරුනය එකට 

තිබුශණෝත, එතවන හි් දු ශකෝවිල් තිබුශණෝත, එතවන පල්ලිය් 

තිබුශණෝත අ් න ඒක තනයි සවබෑ ශලෝකය කිය් ශ් . ශලෝකය 

කිය් ශ්  ලස්සන යාය්.  

 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලි්  බණ්ඩාර ායනහ ඇනතිතුනාශේ point of Order 

එක ශනොක්ෙ?  

  

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නට  අවස්ථාව ලබා දීන ගවන 

ඔබතුනාට ස්තුතිව් ත ශවනවා. ගරු න් ත්රීතුනා, ඔබතුනා සිංහල, 

ශබෞද්ධ අෙහස් ෙරන එක, රගමික අෙහස් ෙරන එක අුවනත 

කරනවා. හවබවයි, ඔබතුනා පිශය් වාශේ ඉ් න ායවික්රන 

ශපශර්රා නහ්තනයාට මිරිස් කුණාඩු-  

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නට ශම් ප්ර ්නයට උ්තතර ශේ න ශවලාව් නවහව. 

නන කිය් ශ්  ශලෝකය ලස්සන ශව් ශ්  විවිධ විවිධ ාාතී්  

හිටියාන කියලායි. විවිධ, විවිධ පාට තිශබනශකොට. අශ් නල් ව්තත 

වුණ්ත විවිධ විවිධ නල්වර්ග තිශබනශකොට තනයි ලස්සන 

ශව් ශ් . ඒ නිසා  විවිධ පවහවශය්  යුතු, විවිධ පාටවලි්  යුතු 

අශ් රට අනාදින්ත කාලයක සිට ශසෞභාගයව්ත වුශණ්, ශපරදිග 

ධානයාගාරය වු ශණ්, ඉ් දිය්  සාගරශා ුවතු ඇටය වුශණ් අ් න 

ඒ පූාීතය්තවය අපි රර්ෂා කර ග්ත නිසායි.  

අවසාන ව ශය්  සින්ත ශප්රේනොස න් ත්රීතුනාශග්  ප්ර ්න 

ශෙක් අහ් න තිශබනවා. ඒවා ඇහුශේ නව්තනම්, අර ලුණු්ත 

ෙනලා, රම්ශප්ත ෙනලා, ශකොච්ි ්ත ෙනලා, ශපොල් කිරි්ත ෙනලා -

[බාධා කිරීම්] ාය් ත සනරවීර න් ත්රීතුනා, ඩී.වී. චානක 

න් ත්රීතුනා, කංචන විශේශසේකර න් ත්රීතුනා ඇතුළු අශ් සියලු 

න් ත්රීවරුුව්ත අහුන නිසා සාම්ප්රොයිකව නන්ත ශම් ප්ර ්නය්ත 

තුව් නා් ශසේශග්  අහ් න ඕනෑ. ශනොක්ෙ? 

තුව් නා් ශසේශග්  අහ් න තිශබනවා, නාගරික ානාවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා ප්ර ්නය්. නාගරික ානාවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා ශනොක්ෙ තිශබ් ශ් ? නාගරික ානාවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිය හවදුශේ නාගරික ානතාවශේ ානාවාස ඇති කර් නයි. 

හවබවයි තුව් නා් ශසේශේ පාලන කාලශා කිසිදු නාගරික 

ානාවාසය් හෙලා නවහවයි කියලා වාර්තා ශවනවා. හවබවයි ඒ 

ශවුවවට ශනොක්ෙ කරලා තිශබ් ශ් ? ඒ ශවුවවට 

තුව් නා් ශසේ කරලා තිශබ් ශ්  ඇස් කණ්ණාඩි ලබා ශෙන 

එකයි. නාගරික ානාවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා 2010 - 2019 

ේවා වූ විස්තර ඇතුළ්ත සාරාං ය් නා ළඟ තිශබනවා. නාගරික 

ානතාවශේ ශගවල් හේ න නාගරික ානාවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා තිබුණු ුවෙල්වලි්  2016දී තුව් නා් ශසේ ඇස් 

කණ්ණාඩි 2,337් දීලා තිශබනවා, 2017දී ඇස් කණ්ණාඩි 

6,689් දීලා තිශබනවා, 2018දී ඇස් කණ්ණාඩි 13,2 7් දීලා 

තිශබනවා, 2019 ශපබරවාරි නාසශා ඇස් කණ්ණාඩි  ,118් දීලා 

තිශබනවා. ුවළු එකතුව ඇස ් කණ්ණාඩි 26,391යි. ශම් ඇස් 

කණ්ණාඩි 26,391 දීලා තිශබන දිස්ත්රි්කවල නම් කිය් න. 

ඔබතුනා ුවසාවාෙය රර්ෂා කරනවා නම් ඒ දිස්ත්රි්කවල නම් 

කිය් න. ශනයි්  වවඩින පංගුව දීලා තිශබ් ශ්  හම්බ් ශතොට 

දිස්ත්රි්කයටයි කියලා නා ශයෝානා කරනවා. නාගරික ානාවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශය්  ශගවල් හේ න තිශබන ුවෙල්වලි්  

රුපියල් මිලියන 19කට -රුපියල් ශකෝටි 2කට- රස් න ුවෙල් 

තුව් නා් ශසේ ඇස් කණ්ණාඩි ලබාශේ න වියෙම් කරලා 

තිශබනවා. 

ඒ විතර් ශනොශවයි. හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි් කාර්යාලශය්  
වවටු් ලබා ග් නා, එශහ්ත වවඩ ශනොකරන, ශගෙර ඉහශගන 
වවටු් ග් නා අයශේ ශල්ඛ්නය් නා සතුව තිශබනවා. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට තව විනාඩියක කාලය් 

තිශබනවා. 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නා විනාඩියකි්  අවස්  

කරනවා.  

ගරු නලි්  බණ්ඩාර නිශයෝාය ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා 
ශබොශහොන ශේගශය්  කථා කළා. සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා 
විතර් ශනොශවයි අනි් අය්ත ශම් කාරණය අහග් න. නා ශම් 
කියන කාරණය සම්බ් ධශය්  ුනළුව්  නම් උ්තතර ශේ න. 
තිස්ස ප්රාශද්ශීය සභාශේ න් ත්රී ශ්.ඩබ්ලිේ.  ා් තිලතා රුපියල් 
3 ,000ක වවටුප් ග් නවා. සමන්න අලුත්ම ප්රවෘත්ති. ශ්රී ලංකා 

ගුවන් විදුලි සෙේවසයන් ප්රචාරය වන  අද ෑට  රූපවාහිී 

සෙේවසයන් ප්රචාරය වන ප්රවෘත්ති. තංගල්ල නගර සභාශේ න් ත්රීීත 
නල්ෂා තරංගීත රුපියල් 3 ,000ක වවටුප් ග් නවා. ඒ විතර් 
ශනොශවයි. නාතර, ශබලිඅ්තත පාශර් විව්තවන දුමි් ෙ අනරශකෝ්  
තන් ශේ දියිජයට රුපියල් 9,3 0ක වවටුප් ලබාශෙනවා. 
 ා් ත ශද්වප්රිය, ශේ.රර්. සන් ත කුණානාර, ප්රදීප දීපාල්, ශ්.වි. 
සන් , එේ.රර්.පීඨ . රංශහොටි, යූ.ඩබ්ලිේ.එම්. ප්රසාද් විශේර්තන යන 
අයශේ නම් ශම් ලවයිස්තුශේ සහහ්  ශවනවා. ඒ ලවයිස්තුව නා 

ෙභාගත* කරනවා. අශ්  හ්ත ශෙවියශ් ! ශම් ුවෙල් තිශබ් ශ්  
ශගෙර ඉහශගන පඩි ග් න ශනොශවයි.  

විනල් වීරවං  නවතිතුනාට ශචෝෙනා කරුන ඔබතුන් ලා ඒ 
සම්බ් ධශය්  නඩු කියලා ුනළුව්  නම් විනල් වීරවං  නවතිතුනා 

805 806 

[ගරු රර්. එම්. පද්න උෙය ා් ත ගුණශසේකර නහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් සනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 
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එල්ලුම්ගහට යව් න. එතුනා්ත ූ ොනම් එල්ලුම්ගහට ය් න. 
යම්කිසි වවරැද්ේ කළා නම් ඒ වවරැද්ෙට ෙඬුවම් දිය යුතුයි. හවබවයි 
තුව් නා් ශසේලාශග්  අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ුනළුව්  නම් ශම්වාට 
උ්තතර ශේ නය කියලා.  

ඒ විතර් ශනොශවයි. තව්ත ශබොශහෝ කාරණා කිය් න 
තිශබනවා. රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාවට සිදු වූ ශද් ගවන ශපොඩ්ඩ් 
කිය් නම්. නට ශපොඩි ශවලාව් ශේ න. විනාඩියකි්  නා 
කිය් නම්.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
2013දී රාාය ඉංිනශ් රු සංස්ථාශේ රුපියල් මිලියන 122ක 

profit තිබුණා. 201 දී රුපියල් මිලියන 7 ් ලාභ ලවබුවා. අෙ 
ශකොශහොනෙ තිශබ් ශ් ? කිය් න ඕනෑ නවහව ශ් ෙ? 201  
තුව් නා් ශසේශේ කාලශාදී රුපියල් මිලියන 7  ් පාඩුයි. 
2016දී රුපියල් මිලියන 82 ් පාඩුයි. 2018දී රුපියල් මිලියන 
9 3් පාඩුයි. අශ් ! ශනොනව්ත ශකෝ ්ා්ත ශකශර් ශ්  නවහව. 
2013දී රුපියල් බිලියන 7කට වවඩිය වවඩ කරුන SEC එක, 201 දී 
බිලියන 7ක වවඩ කරුන ඒ රයතනය අෙ රුපියල් මිලියන 2කව්ත 
constructions කර් ශ්  නවහව. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාශේ කථාව ෙව්  අවස්  කර් න. 

ඔබතුනාට නියමිත කාලය අවසානයි.   
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

නා ඉදිරිප්ත කළ සියලුන කරුණුවලට අොළ ශල්ඛ්න ෙභාගත* 

කරනවා. ශම් බුද්ධ  ාසනය්ත, රට්ත, ාාතිය්ත රර්ෂා කර් න 

ශම් රණ්ඩුවට හවකියාව් නවහවයි කියන එක නත් කරමි්  ශම් 

රට රර්ෂා කර් න නවවත - [බාධා කිරීම්] 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට, ගරු චමි් ෙ විශේසිරි න් ත්රීතුනා. 

 
[අ.භා. . 0] 
 

ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ගරු පද්න උෙය ා් ත 

ගුණශසේකර න් ත්රීතුනාට නා ස්තුතිව් ත ශවනවා, වවදි බණ 

ශද් නා කළාට. අපි බණ ශද් නාව් ඇහුවා. හවබවයි වවදි බණ. 

"හ්ශක බුදු රැස් ශබෝශක ෙඩනස්" කියලා කථාව් තිශබනවා. 

අෙ පාර්ලිශම්් තුශේ ඉ් න ශායෂ්ඨතන ඇනතිවරයාට, බුද්ධ 

 ාසන විෂය භාර ඇනතිවරයාට මිරිස් කුණාඩු ් රහාරය් එල්ල කළ 

අය තනයි ෙව්  වවදි බණ ශද් නා කශළේ. ශබොශහොන ස්තුතියි. හරි 

ශේගව්තව කථා කළා. නන ේ ශ්  නවහව අර ේ යාඝ ්රා අයියාශේ 

ේ යාඝ ්රා නල්ලි ශේගව්ත වුශණ් ඇයි කියලා. අයියා්ත රර්ෂා 

කළා. ශබොශහොන ශහොහයි.  
 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු න් ත්රීතුනනි, විනාඩිය් ශේ න. එශහන කරලා ෙවස ්

තුනයි, ශනතුනාට පුනශේ අනාරුව් හවදිලා- [බාධා කිරීන්] 

නවශර් ශ්  නවතිව ශගොඩ රවා, නන වනත්රී කළ නිසා. [බාධා 

කිරීම්]  
 

ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔ් න බල් න ගරු ඇනතිතුනා කරලා තිශබන ශද්! [බාධා 

කිරීන්]  ගරු ඇනතිතුනනි, එතුන් ලා කියන ඒවාට තනයි වවදි 

බණ කිය් ශ් . [බාධා කිරීන්] ඔබතුනාට මිහි පිටදීන පිහිට 

ශවලා තිශබනවා අශ් ගරු අනාතයතුනා. [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, එතුනා නශේ නන කිේවා. 
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——————————— 
* සමම සල්ඛන පුෙනතකාලස  ද තබා ඇත.] 
   [இந்த ஆவணங்கள் நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது] 

   [This documents is also placed in the Library.] 

————————— 
*  පුෙනතකාලස  තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

———————————- 
*ෙභාසම්ෙය මත තබන ලද සල්ඛන: 
  சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் : 

  Documents tabled: 



පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එතුනා නන කිේශේ නවහව, ගරු න් ත්රීතුනා කියලා කිේශේ.  

 

ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පුභගිය කාලශා බුද්ධ  ාසනය රර්ෂා කළ උෙවිය හවටියට 

තනයි එතුන් ලා කථා කශළේ. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පද්න උෙය ා් ත ගුණශසේකර න් ත්රීතුනා, ඔබතුනා 

ශනොක්ෙ කිය් ශ් ? 

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගාමිණී ායවික්රන ශපශර්රා නවතිතුනාශේ වනත්රිය ගවන නන 

ේ නවා.   නශේ වනත්රිශා ප්රනාණය්ත නන ේ නවා. ඒ වාශේන- 

 

ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නශේ කථාවට අවස්ථාව ශේ න. [බාධා කිරීම්] නශේ කථාවට 

අවස්ථාව දීලා, ඊට පුභව 'බයිලා' කිේවාට කන් නවහව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, පද්න උෙය ා් ත ගුණශසේකර 

න් ත්රීතුනා බුද්ධ  ාසනය පිළිබහව ඉතාන  ඇල්ශන් , බවල්ශන්  

කථා කළා. හවබවයි, ප්රාශයෝගිකව න් ත්රීවරයකුණා හවටියට, රශට් 

ුනරවවසියකුණා හවටියට එතුන් ලා ඒ කාරණා ඉෂ්ට සිද්ධ කළාෙ 

කියන ප්ර ්නය අපට තිශබනවා, එතුනාශේ බණ පිළිපදි් න නම්.  

ශබෞද්ධය්  වන අප සියලුශෙනාශේන ුවදු්  නල්කඩ ෙළො 

නාළිගාවයි. ෙළො නාළිගාවට ව් ෙනානාන කර් න, ව්තපිළිශව්ත 

කර් න  යන ක්රනශේෙය් තිශබනවා. ශකොටට අඳි් නට බවහව, 

ුභදු ඇහශගන ඉතාන වවෙග්ත විධියට තනයි ෙළො නාළිගාව ව් ෙනා 

කර් නට ය් නට ඕනෑ ගරු පද්න උෙය ා් ත ගුණශසේකර 

න් ත්රීතුනනි. හවබවයි, නානල් රාාප්ෂට ශර්ස් පදි් න  ඕනෑ 

වුණාන, ශබෞද්ධය් ශේ ුවදු්  නල්කඩ වන ෙළො නාළිගාව ඉදිරි 

පිට වවලි ශකොට්ට ගහලා,  නළඟන්  ශගනවල්ලා රාත්රිශා ශර්ස ්

පවද්ශද් නවද්ෙ කියලා අපි අහනවා. ඒ ශර්ස් පදින ශකොට පද්න 

උෙය ා් ත ගුණශසේකර න් ත්රීතුනාශේ හෘෙය සා්ෂියට ෙවුවශ්  

නවද්ෙ, එශහන කර් න එපා කිය් න?  එො ඒවා කරනශකොට 

තුව් නා් ශසේලාට ශහොහයි. අෙ අපි බිම් නට්ටශම් ඉහලා ඒවා 

නිවවරදි කරශගන යනශකොට ඒකට ඇඟිල්ල දි් කරමි්  කථා 

කිරීන ගවන අපි කනගාටු ශවනවා ගරු න් ත්රීතුනනි. අපි 

ඔබතුනාශේ කථාව අගය කරනවා. නුව්ත ඒවා කථාවට සීනා 

කර් නට එපා. ඒවා කථාවට සීනා ශනොකර ප්රාශයෝගික ශව් න. 

ඔබතුන් ලා්ත රණ්ඩු කළා. නුව්ත ශම් රශට් ානතාව ඔබතුන් ලා  

ප්රති්ශෂේප කළා. ඒ ඔබතුන් ලාශේ කටයුතු ශම් රශට් ානතාව 

පිළිග්තශ්ත නවති නිසා. එන නිසා නන තව්ත ඔබතුනාශේ 

කාරණාවලට උ්තතර ශේ නට ය් ශ්  නවහව. 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා සහ අශ් ගාමිණී ායවික්රන 

ශපශර්රා ඇනතිතුනා අෙ පවතින රණ්ඩුශේ වවඩ පිළිශවළ 

 ්තින්තව ගනට ශගනිහි්  තිශබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි. එන නිසා තනයි හවශනෝටන ඒවා ෙවනිලා තිශබ් ශ් . 

සනහර න් ත්රීවරු්  වියෙම් පිළිබහව කථා කරනවා. අපි 

ේ නවාශ්  පුභගිය කාලශා කළ ශද්වල්.    

පුභගිය කාලශා Carlton Supercross   තිබුණා. ඒක තිබුශණ් 

අ්කර ගණනාව් ශලොකුණා රාශා ඉඩනක. ශම් රාශා ඉඩන 

ශපෞද්ගලිකව ශර්ස් පදි් නට, තන් ශේ  වුවනනා ශවුවශව්  

පාවිච්ි  කළා. ඒ කාලශා පස්ශස්  ගිය අය තනයි ෙව්  සින්ත 

ශප්රේනොස ඇනතිතුනාශේ වවඩ පිළිශවළ ගවන කථා කර් ශ් . 

[බාධා කිරීම්] වතුර ශබෝතල්, 'ටවල්' අරශගන ගිය අය තනයි ඔය 

ෙව්  කෑ ගහ් ශ් . නානල් රාාප්ෂ ශර්ස් ගිහි්  කාර් එශක්  

බවස්සාන වවශටන ොඩිය පිහොුන අය තනයි ඔය කෑ ගහ් ශ් . 

අශප්  පවටිකිරිය අහග් නට එපා ගරු න් ත්රීතුනා. 

තුව් නා් ශසේලා තරුණ න් ත්රීවරු් . අපි රසයි 

තුව් නා් ශසේලා හවදිලා ඉ් නවා ෙකි් න. හවබවයි, වවඩ කරන 

තවනට ඇඟිල්ල දි් කර් නට එපා. ඔබතුන් ලා ශම් රශට් වවඩ 

කරන තවනට ඇඟිල්ල ගහලා,  ශබොරුවට වීරශයෝ ශව් න හෙනවා 

නම් ඒ අෙහස වවරදියි. ශනොකෙ, ශම් රශට් ඔළුව තිශබන ානතාව් 

ඉ් ශ් . ශනොළශය්  කල්පනා කරලා සවබෑ ශද් පාලන 

නායකයා ශසොයලා තීරණය ග් නා ානතාව් ඉ් ශ් . 

ගරු ඩී.වී. චානක න් ත්රීතුනනි. ඔබතුනාශේ පියා්ත, නශේ 

පියා්ත හරින මි්්තවශය්  ඉ් ශ් . නන ඔබතුනාට එෝත කිේවා, 

ඔබතුනාට ශහොහ ගනන් තිශබනවා කියලා. ඒ ගනන නසා 

ග් නට කටයුතු කර ග් නට එපා කියලා නන ඉල්ලීන් කරනවා. 

ශම් ශබොරු ශබ්ගල්  නිසා   සනාාය ඔබතුන් ලා පිළිකුණාල් කරනවා.  

තුව් නා් ශසේලාට දුක ෙවශන් ශ්  නවහව. 

තුව් නා් ශසේලාශේ යුගශා එ්ල්ෂ ගණනකට වවසිකිළි හො 

ශේ න බවරි වුණා  න් ත්රීතුනනි. ඇයි එශහන වුශණ්? ඔබතුන් ලා 

කියුන ශද් ඇහුශේ නවහව; ඔබතුන් ලාට සව්  දු් ශ්  නවහව. 

වරායට මිනිශහ් ොග් න ඔබතුනාට බවරි වුණා. ගුව්  

ශතොටුපළට යාළුවා ොග් න ඔබතුනාට බවරි වුණා. ඔබතුනාට 

ශනොකෙ වුශණ්? එතුන් ලාශේ පස්ශස්  ගිය්ත ඔබතුනාට 

ශද් පාලනය කරග් න බවරි වුණා. ගරු න් ත්රීතුනනි, 

තුව් නා් ශසේ ශනොනවාෙ ශම් කිය් ශ් ? ය් නශකෝ ගනට. 

ගනට ගිහිල්ලා බල් න. ඉඩන් නවති නුවස්සයාට අෙ ඉඩන් 

ලවබිලා තිශබනවා. සනහරු් ට ඉඩන් නවහව. ශගය් හොග් න 

හයිය තිබුණාට ඔහුට ඉඩන් ග් න හවකියාව නවති නිසා ඉඩන් 

ශෙනවා. තුව් නා් ශසේලා ත්ශසේරු කර් න එපා, ල්ෂ 

හයහනාරකි්  ශගය් හේ න ුනළුව් ෙ කියලා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ල්ෂ හයහනාරක ශගය් විතර් ශනොශවයි, 

ගශම් ඉඩන් නවති ුනද්ගලයාට ඉඩනකුණා්ත ලවශබනවා. අෙ ඉඩනක 

වටිනාකන තුව් නා් ශසේලා ේ නවා. එපනණ් ශනොශවයි, ගනට 

විදුලිය ලවශබනවා, පාර හවශෙනවා. අශන් සියලු ශපොදු පහුභකම් 

ටික සවපශයන අංග සම්පූර්ණ ගම්නානය් තනයි ශම්  නිර්නාණය 

ශව් ශ් . ඒ නිසා එ් ුනද්ගලශයකුණාට ලවශබන වටිනාකන 

ශකොශත්ෙ කියලා ගණ්  හෙලා කිය් න බවහව. ඒ තරම් වි ාල 

වවඩ පිළිශවළ් නිර්නාණය ශවනවා. ඒ කියන උතුම් වවඩ 

පිළිශවළ තනයි අෙ ශම් විශේචනය කර් ශ් . ඒ කියන ඉතා 

සාර්ථක වවඩ පිළිශවළ තනයි ශම් විශේචනය කර් ශ් . 

තුව් නා් ශසේලා ඒකට එකඟ ශවනවාෙ?  

අපි  හම්බ් ශතොට පුභ කරශගන යනශකොට ශපශනනවා, 

රාාය ධනය, ශම් රශට් අහිංසක ානතාවශේ ධනය වියෙම් කරලා 

රටට්ත ඵලොයී ශනොවන පරිදි රියා්තනක කර ඇති ෙවවව් ත 

වයාපෘති. නුව්ත, ශම් රශට් ානතාව අෙ දු් විඳිනවා. එශහන නම් 

ශම්වා යථා ත්ත්තවයට ශගශන් න අව ය වවඩ පිළිශවළ් සින්ත 

ශප්රේනොස ඇනතිතුනාශේ වවඩ පිළිශවළ්ත එ්ක අශ් අලු්ත 

රණ්ඩුව තුළ නිර්නාණය කරලා තිශබනවා. එන නිසා කවුරු 

ශනොන ශද් කිේව්ත, කවුරු ශනොන ශද් කිය් න උ්තසාහ කළ්ත, 

ශනොන තරම් නඩ ගවහුව්ත අනිවාර්යශය්  පිශපන ශද් පිපිලා, ඒ 

ුභවහ හනන ශද්, ලස්සන ශද් නිර්නාණය ශවනවා න් ත්රීතුනනි. 

එශසේ ුභවහ හනන ශකොට "අශ්  සාදු!" කියලා  ශම් නල් වට්ටියට 
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අත ගහලා වඳි් න කියන ඉල්ලීන අපි තුව් නා් ශසේලාශග්  

කරනවා. තුව් නා් ශසේලා ශබොශහෝ ශද්වල් කරලා, වවරැදි කරලා, 

ඒ වවරැදි තුළි්  ෙඬුවම් විහුන කණ්ඩායම්. එශහන නම්, නවවත 

නවවත්ත,   ඒ වවරැදි ශප් වා ශේ ශ්  තුව් නා් ශසේලාට තිශබන 

රෙරයට, ශළ් ගතුකනට. ඒ නිසා ඒ වවරැදි හොග් න.  

අෙ ශම් සභාශේ විප්ෂය දිහා බවලුවාන, පුභ ශපශළේ න් ත්රීවරු 

කණ්ඩායන් පනණයි ඉ් ශ් . අනි්ත කණ්ඩායන ශකෝ? සින්ත 

ශප්රේනොස ඇනතිතුනාශේ වවඩ පිළිශවළ, බුද්ධ  ාසන ඇනතිතුනාශේ 

වවඩ පිළිශවළ කාටව්ත නතර කර් න බවහවයි කියලා ඒ 

කණ්ඩායනට ශ්තරුම් ගිහිල්ලා තිශබ් ශ් . තුව් නා් ශසේලා අෙ 

ශනතවනට ඇවිල්ලා ඒ කණ්ඩායන ශවුවශව්  කශඩ් ය් න 

උ්තසාහ ෙරන එක පිළිබහව අපි කනගාටු ශවනවා. 

තුව් නා් ශසේලා හවන ොන කශඩ් ගියා. කශඩ් ගියාට ශනොනවාෙ 

ලවබිලා තිශබ් ශ් ? අෙ හවශනෝන උ්තසාහ ෙර් ශ්  ශනොකටෙ? 

අ් තවාෙය තුළි්  තන් ශේ ශද් පාලන වයාපාරය ඉස්සරහට 

ශගනය් නයි. 

ඔබතුන් ලා ඊශා රාත්රිශා ප්රවෘ්තති ඇුභවා නම්, බවලුවා නම්, 

ෙව්කා නම් ෙවනග් න ුනළුව් , නවසීල් තශා ුවස්ලිම් 

ශද්වස්ථානයකට ගිහිල්ලා ෙකින ෙකින ුනද්ගලයාට ශවඩි තියලා 

නරලා ෙනුන හවටි. එව්  ඉතිහාසය් අ පට්ත තිබුණා. එවවනි 

ඉතිහාසය් නවවත නිර්නාණය වීශම් අව යතාව පවහවදිලිවන අෙ 

විප්ෂයට තිශබනවා. ඇයි? ඔවු් ශේ පවවව්තන තිශබ් ශ්  

එතවන. ඔවු් ශේ ශද් පාලන අරුවණ තිශබ් ශ්  එතවන. සිංහල, 

ශෙනළ, ුවස්ලිම් ානතාවශේ ප්ර න් තුළි්  තන් ශේ ශද් පාලන 

අරුවණ ඉෂ්ට සිද්ධ කර් න උ්තසාහය් ෙරනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු න් ත්රීතුනනි. ඒක අපි නව්තව් නට ඕනෑ. අපි ඒක නවවව්තවිය 

යුතුයි. එන නිසා තනයි අපි සියලු  ප් සල්, ශකෝවිල්, ුවස්ලිම් පල්ලි 

වවනි සිද්ධස්ථානවල තිශබන ෙහම් පාසල් සහහා අව ය කරන 

ශගොඩනවඟිලි සෑදීශම් වවඩ පිළිශවළ නිවාස අනාතයාං ශය්  

රරම්භ කරලා තිශබ් ශ් . සියලුශෙනාශේ රධයා්තමික ගුණය 

වර්ධනය කිරීන සහහා වවඩ පිළිශවළ් අව යයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි. අපට අව ය කරන ෙරුවා අපි නිර්නාණය කර් නට 

ඕනෑ. සංහිඳියාශව්  විව්ත වන, සනඟිශය්  විව්ත වන සනාායක 

අව යතාව ෙවශනන ෙරු පරුනර් නිර්නාණය කර් න නම්, මූලික 

ව ශය්  ෙරුවා අධයාපනික ව ශය් , සනාායීය ව ශය් , 

සංස්කෘතිනය ව ශය්  ශගොඩනඟ් න ඕනෑය කියන අෙහස්ත 

එ්ක අපි හවදිලා තිශබනවා. එන නිසා, ශම් වවඩ පිළිශවළ වවරැදියි  

කිය් න කාටව්ත බවහව. කවුරු ශහෝ කියනවා නම් ශම් වවඩ 

පිළිශවළ වවරැදියි කියලා, අපි ඔවු් ට කියනවා, ුවල ඉහලා ෙහම් 

පාසල් ගිහිල්ලා ඉශගන ශගන එ් න කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු  න් ත්රීතුනනි, අපි පුභ ගිය කාලශා කරුන 

ශබොශහෝ ශද්වල් පිළිබහව අපි කිය් න ය් ශ්  නවහව. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට තව විනාඩියක පනණ කාලය් 

තිශබනවා. 

 
ගරු චමින්ද වි සේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අපි කලි්  කිේවා, ශර්ස් පවෙුන ඉඩන ගවන. මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි, ය් න, ගිහිල්ලා බල් න. ඒ ශර්ස් පදින ෙවවව් ත 

භූමිය ෙව්  නවහව. එහි නිවාස වයාපෘති ශයෝානා 10් රියා්තනක 

කරලා තිශබ් ශ් . අෙ එතවන පවුල්  ෙහස් ගණනකට ශගවල් ලවබී 

තිශබනවා. හවබවයි, එො එශහන වුශණ් නවහව. එ් ුනද්ගලශයකුණාශේ 

කණ්ඩායන් ශර්ස් පවෙ පවෙ හිටුන එක තනයි කශළේ. එන ඉඩන තුළ 

තව්ත නිවාස වයාපෘති 1 ් විතර රරම්භ කර් න ූ ොනමි්  

ඉ් නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. ශන් න අෙ රට ශගන 

යන වවඩ පිළිශවළ. ශම්වා නරකයිෙ ගරු ඩී.වී. චානක 

න් ත්රීතුනනි? ශම්වා නරකයි කිය් න ුනළුව්  සිතුවිල්ල් ඔබ 

වාශේ තරුණශයකුණාට, බුද්ධිනශතකුණාට ශගොඩනවඟුශණ් 

ශකොශහොනෙ? 

ඒ නිසා කුණාහක සිතුවිලිවලි්  ඔශබ් ශද් පාලනය නිර්නාණය 

කර ග් න එපා. අෙ ශගෝඨාභය රාාප්ෂට්ත ානාධිපති තනතුර 

ශෙනවා ෙ නවද්ෙ කියලා නහි් ෙ රාාප්ෂ තවන හිතලා නවහව. ඒ 

නිසා ුනංි  චානකට්ත ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ශද් පාලනය කර් න 

ඔය රාාප්ෂ පරම්පරාව ඉඩ තියයි ෙ කියලා අපි අහනවා. 

රාාප්ෂ පරම්පරාශේ ඉතිහාස, පවටිගිරිය අපි ේ නවා. ඒ නිසා 

කිය් ශ් . ඔබට ශහොහ අනාගතය් තිශබනවා. ඒ නිසා සින්ත 

ශප්රේනොස නවතිතුනා එ්ක අ්තවවල් බවහග් න. ඔශබ් අනාගතය 

ශගොඩනග් න අව ය වවඩ පිළිශවළ හෙලා ශෙයි කියන කාරණය 

නත් කරමි්  නට ශම් අවස්ථාව ලබාදීන ගවන ස්තුතිව් ත 

ශවමි්  නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ හා්  ශසේනසිංහ න් ත්රීතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි 2 ක 

කාලය් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. .01] 
 
ගරු සශ්හාන්  සෙේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, චමි් ෙ විශේසිරි 

න් ත්රීතුනාශේ කථාශව්  පුභව නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික 

කටයුතු අනාතයාං ය සම්බ් ධශය්  අෙහස් කිහිපය් ප්රකා යට 

ප්ත කිරීනට ලවබීන ගවන නා සතුටු ශවනවා. ගරු සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනනි,  ශම් කාරණය පිළිබහව නා ඔබතුනාශේ අවධානයට 

ශයොුව කරනවා. ශනොකෙ, ඔබතුනා උශද් වරුශේ ශම් ගරු සභාශේ 

සහතිකය් දු් නා, අශ් රශට් ස්වාධීන්තවය සම්බ් ධශය්  

ඔබතුන් ලාශේ රණ්ඩුව වගකියනවා කියලා. ඒ සම්බ් ධශය්  

ශම් සභාවට සහතිකය් ශෙද්දී, නන ඔබතුනාශේ අවධානයට 

ශයොුව කරනවා, ශහට නිකුණා්ත ශව් න තිශබන - 2019.03.17 ශවනි 

ඉරිො -"දිවයින" ප්තතශර්  ුවල් පිටුශේ පළ වී ඇති ශීර්ෂ පාඨයට.  

එහි ශනශසේ සහහ්  ශවනවා: 

" ශේ් ද්ර -  ාග්ත ඩයස් - ප්රස් න - චාගි -  කනල් -  ාග්ත ායූ රිය 

රශවෝත අ්ත අඩංගුවට ග් න ිනීතවා නානව හිමිකම් ශකොනසාරිස් රටවල් 

17කට කියයි." 

"හිටුන බල ශසේනාධිපතිවරු හය ශෙශන් ඇතුළු ශායෂ්ඨ හුවො නිලධාරි්  

67 ් අ්තඅඩංගුවට ශගන ඔවු් ට නඩු පවවරීන සහහා ිනීතවා නානව 

හිමිකම් ශකොනසාරිස් මිශචලි බවචලට් විසි්  රටවල් 17කට අුවනවතිය  දී 

ඇත." 

2019.03.17 ශවනිො ශම් නිශේෙනය නිකුණා්ත ශවද්දී,  ඊට 

අනතරව "අල් ාසීරා" නාධය රයතනය  2019.03.16 -අෙ ෙවශසේ- 

නිශේෙනය් නිකුණා්ත කරනවා. එහි ශනශසේ සහහ්  ශවනවා: 

“US bars entry to ICC members probing 'war crimes' in 
Afghanistan 

Mike Pompeo says US will deny visas to ICC personnel 
investigating possible war crimes by US troops in Afghanistan.  
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පාර්ලිශම්් තුව 

The United States will revoke or deny visas to International 
Criminal Court (ICC) personnel seeking to investigate possible war 
crimes by US forces or allies in Afghanistan, Secretary of State 
Mike Pompeo has said.” 

අවසානශා ශනශසේ සහහ්  කරනවා: 

‘ “We are determined to protect the American and allied military 
and civilian personnel from living in fear of unjust prosecution for 
actions taken to defend our great nation.” ’ 

ඔබතුන් ලා ඇශනරිකාව ශගශනන ශයෝානාවකට සන 

අුවග්රාහක්තවය ේවද්දී, ඇශනරිකාව ඉ්  ඉව්ත ශවනවා. ඒ 

වාශේන ඇශනරිකාව තන් ශේ යුෙ රණවිරුව්  සහ අශනකුණා්ත 

කණ්ඩායන රර්ෂා කර් න යද්දී, ලංකාව ඊට හා්තපසි්  ශවනස ්

ශෙය් කරනවා. ඇශනරිකාව ඉව්ත ශවද්දී, ලංකාව බ්රිතානය සනඟ 

සන අුවග්රාහක්තවය ේවලා නානව හිමිකම් කවු් සලයට ශම් 

ශයෝානාව අරශගන යනවා. ඒ නිසා ඔබතුනා කියුන ස්වාධීන්තව 

රර්ෂා කිරීන, අලු්ත වයවසථ්ාව සම්බ් ධශය්  තිශබන 

කාරණාව ශහොහටන ඔ්ුන කර් න ුනළුව්  කාරණාව් තනයි ශම් 

කාරණාව. ඇශනරිකාව විසි්  අවුරුදු ශෙකකට කලි්  සන 

අුවග්රාහක්තවය ේවුන ශයෝානාව පෙනම් කරශගනන, ඔවු්  ඉ්  

ඉව්ත වීන සහ ඔවු්  ග් නා පියවර ගවන සලකා වහාන ශම් 

ශයෝානාව රාය් හවටියට ඉල්ලා අස් කර ග් න කියා අපි 

ශයෝානා කරනවා. නන ඔබතුනාට කිේශේ, ශම් සභාවට ඔබතුනා 

සහතිකය් දු් නා. ඒ නිසා ඒ සම්බ් ධශය්  ඔබතුනාශේ සහ 

ඔබතුනාශේ රාශා අවධානය ශයොුව කර් න. ශනොකෙ, ශකොච්චර 

කිේව්ත කිරිඇල්ල ඇනතිතුනාට ශම් කාරණය අවශබෝධ කර ග් න 

බවහව; රනිල් වික්රනසිංහ නහ්තනයාට ශම් කාරණාව අවශබෝධ කර 

ග් න බවහව;  විශද්  කටයුතු ඇනති තිල් නාරපන නවතිතුනාට ශම් 

කාරණය අවශබෝධ කර ග් න බවහව.  හෘෙය සා්ෂියට අුවව 

එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශා බහුතරය් න් ත්රීවරු ශම් රාය ශම් 

සම්බ් ධශය්  ශගන යන රියානාර්ගයට විරුද්ධ බව අපි ේ නවා.  

ඒ වුණ්ත, ඔබතුන් ලාට කර් න ශෙය් නවහව.  ඔබතුනාශේ 

අනාතයාං යට ශම් කාරණය අොළ ශනොවුණ්ත, ඔබතුනා අෙ ඒ 

සහතිකය ලබා දීන නිසායි  නන ශම්ක නත් කශළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, විශ ේෂශය් න අෙ දිගි්  

දිගටන කථා කරුන කාරණාව් තනයි ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිශා ප්රචාරණ වියෙම් සම්බ් ධශය්  වූ කාරණය.  

ඒ සම්බ් ධශය්  අපි මීය ට ශපර දිගි්  දිගටන පාර්ලිශම්් තුව 

තුළදී්ත, ඒ වාශේන නාධය සාකච්ඡා තුළිුව්ත කථා කළා. හවබවයි, 

අපට එන කාරණාව සම්බ් ධශය්  ාාතික නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිය නඟි්  පිළිතුර් ලබා දු් ශ්  නවහව. ඒකට ශහේතුව, ශම් 

ශතොරතුරු ෙවනගවීතශම් අයිතිවාසිකන පිළිබහ පනත හරහා අපි 

ශගන ර ශතොරතුරුයි. ශම් කාරණාව ගවන කියද්දි කිේවා, "පුභගිය 

රාය ශම් ශම් රකාරයට කටයුතු කළා. එශහන නම්, ශම්වා 

ශනොනවාෙ" කියලා. හවබවයි, ශනවවනි කටයුතුවලට විරුද්ධව ාන 

නතය් ශගොඩනඟාශගන,  ානතාවශග්  ඡ් ෙය අරශගන රුන 

කණ්ඩායනකට සොචාරා්තනකව ශම් ශද් කර් න ුනළුව් ෙ?  

ඊළඟට, ශනහිදී අපි ෙකින තව්ත ුභවිශ ේෂී කාරණාව් 

තිශබනවා.  201 ට වඩා 2016දී ප්රචාරණ වියෙම් ුභළු ව ශය්  වවඩි 

ශවනවා. හවබවයි, 2017 සහ 2018 වර්ෂවලදී ඉතා ුභවිශ ේෂී 

වවඩිවීන් ශනහි තිශබනවා. සනහර විට 2020දී පව්තව් න නියමිත 

ානාධිපතිවරණය රස් න ශවද්දි ඒ අව ය වවඩ කටයුතු කර් නෙ 

ශම් ශද්වල් කර් ශ්  කියන සවකය අප තුළ තිශබනවා. ඒ හි් ො 

ශම් ප්රචාරණ කටයුතු සිදු ශවද්දි ඒ කාරණාවට විරුද්ධව කිසින 

න් ත්රීවරශයකුණාට කථා කර් න ුනළුව්  වුශණ් නවහවයි කියලා අපි 

කියනවා. ඒ කාරණාව ඇ්තතෙ, නවද්ෙ කියලා ඔවු් ට කිය් න 

ුනළුව්  වුශණ් නවහව. රුපියල් ල්ෂ 3,000් ශම් ශවුවශව්  

වියෙම් කරද්දි, ඒ ප්රනාණය 201 ට, 2016ට වඩා 2017, 2018 

වර්ෂවල වවඩි ශවද්දි කවුරු්ත ශම් ගවන කථා කශළේ නවහව. අශ් 

පවවවති රණ්ඩුව ශවනස් කරමි්  ානතාව ඔබතුන් ලාට බලය 

ලබා දීලා තිශබ් ශ්  අශ් රණ්ඩුව තුළ ෙවකුන යම් යම් දුර්වලතා 

නිසායි. ඒ දුර්වලතා ප්රශයෝානයට අරශගන ඔබතුන් ලා ඒ 

සම්බ් ධශය්  විශේචන එල්ල කළා නම්,  එවවනි ත්ත්තවය් 

නවවත ඇති ශනොවන රකාරයට කටයුතු කිරීන ඔබතුන් ලාශේ 

යුතුකන් වනවා. ඒ නිසා අපි ශම් කියන කාරණාව 

සම්බ් ධශය්  ඔබතුන් ලා සිතා බල් න.  

"ලංකාදීප", "දිනමිණ", "දිවයින", "නේබින" රදී ප්තතර 

රාශිය් ගවන්ත ශම් ගරු සභාශේ දී කිේවා. ඒවාට රාය ෙව් වීම් 

ලබා දීන සම්බ් ධශය්  අශ් විරුද්ධ්තවය් නවහව.  හවබවයි, 

ප්ර ්නය තිශබ් ශ්  ශෙරණ නාධය නාලිකාව්ත, හිරු නාධය 

නාලිකාව්ත සම්බ් ධශය් . රනිල් වික්රනසිංහ නහ්තනයා 

කුණාන් ්ණකාරීව ශෙශවනි වර අගනවතිවරයා බවට ප්තශවලා එහි 

රාශා ෙව් වීම් තහනම් කරද්දි ඔබතුනා ඔය ගවන ප්රකා ය් 

කශළේ නවහව. ඔබතුනාට ඇඟිල්ල දිගු ශවද්දී විතරයි ඔබතුනා ශම් 

කථා කර් න හේ ශ් . ඒ හි් ො ශම් ප්තතරවලට රාශා 

ෙව් වීම් ටික ලබා ශෙනවා වාශේන, ඒ සම්බ් ධශය්  ඔබතුනා 

අශප්  ඇහුවා, "අපි ඒකට විරුද්ධෙ?" කියලා. නවහව, අපි විරුද්ධ 

නවහව. සාධාරණව ඒ කටයු්තත ශවනවා නම්, අපි විරුද්ධ නවහව. 

හවබවයි, ප්ර ්නය තිශබ් ශ්  ශෙරණ සහ හිරු නාලිකා ශෙකට  

රාශා ෙව් වීම් ලබාදීන නව්තවද්දි, ඔබතුන් ලා ඒ ගවන කථා 

කශළේ නවහව. එශවශල් ඔබතුන් ලාට ඒ ගවන ප්ර ්න කර් න 

තිබුණා. ඔබතුන් ලා සාධාරණව කටයුතු කරනවා නම්, ඒ ගවන 

ප්ර ්න කර් න තිබුණා. ප්ර ්න කරලා ඒ ගවන්ත ඔබතුන් ලාශේ 

අවධානය ශයොුව කර් න තිබුණා. හවබවයි, ඔබතුන් ලා නිහඬ 

ප්රතිප්තතිය් එතවනදි අුවගනනය කළා.  

අෙ දිගි්  දිගටන නිවාස වයාපෘති ගවන කථා කළා. නිවාස 

වයාපෘති හෙලා නිවාස ලබා දීන සම්බ් ධශය්  අශ් 

විශරෝධතාව් නවහව. අපි ඉතාන පවහවදිලිව ඒක කිය් න ඕනෑ. 

ශම් රශට් ුනරවවසිශයකුණාට නිවාසය් ග් න ුනළුව්  නම්, ඒ 

සම්බ් ධශය්  විප්ෂය හවටියට අශ් විශරෝධතාව් නවහව. 

හවබවයි, ඒකට අුවගනනය කරන රියානාර්ගය ශනොක්ෙ? 2014 

අවුරුද්ෙ ශවද්දි අශ් රශට් ඉඩම්වල ශ ේෂවීන සලකා, ඒ වාශේන 

අලු්ත නිවාස ප්රතිප්තතිය් ශම් රටට අරශගන ඇවිල්ලා ශම් රශට් 

නහල් නිවාස 60,000් හවදුණා. ඒ නහල් නිවාස 60,000 නහි් ෙ 

රාාප්ෂ රණ්ඩුශව්  හවදුවාට විවෘත කිරීශම් වරන 

ඔබතුන් ලාශේ රණ්ඩුවට ලවබුණා. ඔබතුන් ලා එතවන දී 

කශළේ්ත ඒ වයාපෘති විවෘත කරලා,  හිටුන රණ්ඩුව විශේචනයට 

ල් කිරීන. ඒ වාශේන ශම් නිවාස ලබා දීශම් ක්රනශේෙශා 

ගවටලුව් තිශබනවා. ශම් නිවාස ලබා දීශම් ක්රනශේෙය ශම්කයි. 

එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශා ඒ, අොළ දිස්ත්රි්කශා සංවිධායකවරු 

තනයි එන නාන ශල්ඛ්න ලබා ශේ ශ් . ඒ නාන ශල්ඛ්නශය්  පිට 

කිසින ශකශනකුණාට නිවාසය් ලවශබ් ශ්  නවහව. ශම් ක්රනශේෙය 

වවරදියි. ශන් න ශම් ක්රනශේෙය්ත ඔබතුනා නිවවරදි කර් න ඕනෑ. 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනනි, ඔබතුනාශේ අවධානය ශම් 

කාරණාවට්ත ශයොුව කර් න කියලා නන කියනවා. වකුණාගඩු 

ශරෝගී් ට නිවාස රධාර ලබා දීන; නිවාස ණය ලබා දීන කියන 

කාරණය. ඇනතිතුනනි, නිවාස රධාර ලබා ශෙනශකොට ප්ර ්න 

තිශබනවා. නන ශම් සම්බ් ධශය්  ඇඟිල්ල දිගු කර් ශ්  

ච් ද්රානි බණ්ඩාර ායසිංහ ඇනතිතුමියට ශනොශවයි. නන හිත් ශ්  

නවහව, එතුමිය ඒ ශද් අුවරාධුනරය දිස්ත්රි්කශා ානතාවට කරයි 

කියලා. නුව්ත, අුවරාධුනරය දිස්ත්රි්කශා එ්ස්ත ාාතික 

ප්ෂයට සම්බ් ධ අයට විතරයි, ශම් වකුණාගඩු ශරෝගී් ට ලබා 

813 814 

[ගරු ශ හා්   ශසේනසිංහ නහතා] 
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ශෙන නිවාස රධාරය ලබා ශේ ශ් . වකුණාගඩු ශරෝගය 

ශද් පාලීතකරණය කර් න එපා. ඉතා වගකීශන්  නන ශම් 

ශද්වල් කිය් ශ් . නන ශනතුමියට ඇඟිල්ල දිගු කර් ශ්  නවහව. 

සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා, ශනතුමියශග්  ඒ සම්බ් ධශය්  

අහ් න එපා.  

ශනොකෙ, ගරු ඇනතිතුමිය ලවයිස්තු යවලා, ඒ ලවයිස්තුවලට 

රධාර ශේ නය කියලා නවහව. නන ඒක වගකීශන්  කියනවා. 

හවබවයි, ෙරුණු ශලස වකුණාගඩු ශරෝගයට ශගොදුරු වුණු  ශරෝගී්  

බහුලව ඉ් න දිස්ත්රි්කය් ශම්ක. නුව්ත ඔබතුනාශේ 

අනාතයාං ය තුළි් , එ්ස්ත ාාතික ප්ෂයට සම්බ් ධ ශරෝගී් ට 

පනණයි ශම් රධාරය ලබා ශේ ශ්  කියන කාරණය්ත නන 

වගකීශන්  යුතුව කියනවා. ඒ රධාරය ලබා ශේ ශ් ්ත එ්ස්ත 

ාාතික ප්ෂශා රසන සංවිධායකවරයාශේ නිර්ශද් ය අුවවයි. ඒ 

නිසා මි්  ඉදිරියට ඒ කටයු්තත සිදු ශනොශව් න වවඩ කටයුතු 

කර් නය කියා අපි ඉතාන ශගෞරවශය්  ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු ඇනතිතුනනි,  අශ් ුවළු දිස්ත්රි්කයටන බලපාන ශම් 

කාරණය සම්බ් ධශය්   මීය ට ශපර්ත නන  කථා කර තිශබනවා. 

නන ශචෝෙනාව එල්ල ශනොකර් ශ්  ච් ද්රානි බණ්ඩාර ායසිංහ 

ඇනතිතුමියට විතරයි. ශනතුමිය එක බල ප්රශද් ය් තනයි 

නිශයෝානය කර් ශ් . තව බල ප්රශද්  හය් තිශබනවා. නන ශම් 

කිය් ශ්  ඒ කාර්යය කිරීන ගවන ශනොශවයි. එය කරන ක්රනශේෙය 

වවරැදියි කියායි නන කිය් ශ් . අල්ලුන ශගෙර වකුණාගඩු ශරෝගියා 

මිය ය් න රස් න සිටියදී, ශනහා ශගෙර ඉ් න වකුණාගඩු ශරෝගියා 

එ්ස්ත ාාතික  ප්ෂශා නම් -යූඑ් පීඨ  එශ් නම්- ඒ ප්රශද් ශා 

එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශා සංවිධායකවරයාශග්  නිර්ශද් ය ලබා 

ග් න ුනළුව්  නම්, අ් න එතශකොට වකුණාගඩු ශරෝගී් ට ලබා 

ශෙන ඒ නිවාස රධාරය ඔහුට ලවශබනවා. ඒක ඉතාන 

අසාධාරණයි. එය සිදු ශනොවිය යුතු ශෙය්.  

 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණසෙේකර මහතා (ඉඩම් ෙහ පාර්ලිසම්න්තු 

ප්රතිෙංෙනකරණ නිසයෝජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு எட்வட் குணமசகர - காணி மற்றும் பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Edward Gunasekara - Deputy Minister of Lands 
and Parliamentary Reforms) 
ඕවා ශබොරු. 

 

ගරු සශ්හාන්  සෙේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

"ශබොරු" කියලා කියන ඔබතුනාට අඩුන ගණශ්  ශම් ශරෝගය 

සම්බ් ධශය්  අවශබෝධය්ව්ත තිශබනවාෙ? ශනොක්ෙ 

ශව් ශ්  කියා ඔබතුනා ේ නවාෙ? නිකම් ේ ශ්  නවති ශද්වල් 

ගවන කථා කර් න එපා. අපි අෙ සිදු වුණු ශද් ෙව්කා ශ් .  සින්ත 

ශප්රේනොස ඇනතිතුනා රකි් න යන රණ්ඩු ප්ෂශා කට්ටිය ශකෝ? 

නවහව ශ් . [බාධා කිරීම්] ර, ඒ අය එනවාෙ? ඒ කට්ටිය ශග් වා 

ග් නශකෝ. ුභවිව ශසේනසිංහ ඇනතිතුනා නම් ෙව්  ශම් ගරු සභාවට 

එනවා. හවබවයි, නන ශම් අවස්ථාශේදී එතුනාට කාරණය් නත් 

කර් න ඕනෑ. [බාධා කිරීන්] ශහොහයි, ශහොහයි. තියා ග් නශකෝ.  

ුභවිව ශසේනසිංහ ඇනතිතුනාට්ත ශහොහ අ්තෙවකීන් තිශබනවා. 

2010දී පාර්ලිශම්් තුවට පවමිිජ න් ත්රීවරු ව ශය්  අපි ෙව්කා, 

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශා නායකතුනා 

කර් න එක ශනොශහොතක ඔබතුනා්ත වවඩ කටයුතු කළ රකාරය.  

ඔබතුනා ශහොහ කවපවීනකි්  ඒ සහහා කටයුතු කළා. හවබවයි, 

අවසානශා ශනොකෙ වුශණ්? ඔය ශගොඩ් කට්ටිය ඒ ශවලාශේ 

ඒකට එකතු ශවලා හිටියා. හිටුන ක්රීඩා අනාතය ෙයාසිරි ායශසේකර 

නවතිතුනා ඒකට එකතු ශවලා හිටියා; තලතා අතුශකෝරල නවතිනිය 

හිටියා; ශරෝසි ශසේනානායක නහ්තමිය්ත හිටියා. ඒ වාශේ ශගොඩ් 

අය හිටියා. නුව්ත අවසානශා ශනොකෙ වුශණ්? ඔබතුනාට සින්ත 

ශප්රේනොස නවතිතුනාශග්  රැකවරණය් ලවබුශණ් නවහව ශ් , ුභවිව 

ශසේනසිංහ ඇනතිතුනනි. ශනොකෙ වුශණ් කියා බුද්ධික පතිරණ 

නිශයෝාය ඇනතිතුනාශග්  අහලා බල් න. පුභ ශපළ න් ත්රීවරු 

තනයි අෙ ඔය පිටිපස්ශසේ ඉහශගන කෑ ගහ් ශ් .  ඉදිරිශපළ ඉ් න 

ශායෂ්ඨ එ්ස්ත ාාතික පා්ෂිකශයෝ අෙ ඔශහොන කථා කර් ශ්  

නවහව.  පුභ ශපළ න් ත්රීවරු් ට තනයි ඔය ඉරණන රපුභ අ්ත 

ව් ශ් . ුභවිව ශසේනසිංහ ඇනතිතුනා ඒකට සා්ෂි ෙරනවා; 

බුද්ධික පතිරණ නිශයෝාය ඇනතිතුනා්ත සා්ෂි ෙරනවා. හරි්  

ප්රනා් දු ඇනතිතුනාට්ත ඔය ඉරණනන අ්ත වුණා. නන ශනශහන 

කිය් ශ්  ඇයි? ඔබතුන් ලා ශන් න ශම් කාරණය ගවන 

හිත් න. 2010දී පුභ ශපළ සිටි න් ත්රීවරු් ට අ්ත වුණු ඉරණන 

අනිවාර්යශය් න 201 දී ප්ත වුණු පුභශපළ න් ත්රීවරු් ට්ත අ්ත 

ශවනවා. බල් න, ශාෝ්  අනරතුංග ඇනතිතුනා වචනය්ව්ත කථා 

කර් ශ්  නවහව ශ් . එතුනා හිනා ශවනවා. ගය් ත 

කරුණාතිලක ඇනතිතුනා ඒවා ගවන වචනය්ව්ත කථා කර් ශ්  

නවහව ශ් . අශ ෝ් අශබ්සිංහ රාාය ඇනතිතුනා්ත ෙව්  ශම් ගරු 

සභාවට එනවා. එතුනා්ත ඒ කණ්ඩායශම්  හිටියා. නුව්ත එතුනාට්ත 

අ්ත වුණු ඉරණන ශනොක්ෙ? එතුනාට රැකවරණය ලවබුශණ් 

ශකොශහ් ෙ? ඔය කාටව්ත එතුනාශග්  රැකවරණය් ලවබුශණ් 

නවහව. ඒ නිසා ඔබතුන් ලා රර්ෂා කර් න යන ඔය 

ඇනතිවරයා ගවන්ත අවධානය ශයොුව කර බල් න. ශම් ශද්වල් 

නන තරහට කියනවා ශනොශවයි.  

අපිට බය කියන එක ගෑවිලාව්ත නවහව, මූලාසනාරූඪ ගරු 
න් ත්රීතුනනි. අපි බය නවති නිසා තනයි නිවවරැදිව නවතිවරණවලට 

ගිශා. අපි බය නවතිව නවතිවරණවලට ගිය නිසා තනයි 
ඔබතුන් ලාට රණ්ඩු ප්ෂය නිශයෝානය කර් න වරන් 

ලවබුශණ්. හවබවයි, බය ගවන කථා කරන ඔබතුන් ලා නහානයා 

ඉස්සරහට ය් න බයයි. පුභගිය පළා්ත පාලන නවතිවරණශාදී 
සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාශේ  බල ප්රශද් යට අය්ත ප්රාශද්ශීය 

සභාශේ ඉහලා ඔබතුන් ලා පවරදුණා; අ් ත පරාාය් ලවබුවා. ඒ 
නිසා ඊළඟට පව්තව් න තිශබන පළා්ත සභා නවතිවරණය 

පව්තව් ශ්  නවහව. ඔබතුන් ලා කවනති ානාධිපතිවරණයකට 
නම්, අපි එයට ූ ොනම්. ඒ නවතිවරණය වුණ්ත ඔබතුන් ලා 

ප්රකා යට ප්ත කර් න. අපි ඕනෑන ශනොශහොතක ඒ නවතිවරණයට 

ූ ොනම්. හවබවයි, අශ් අශ්්ෂකයා කවුෙ කියන එක අශප්  
අහ් න එපා. ඔබ කවනති ුනද්ගලශය් අපි අශ්්ෂකයා හවටියට 

තියා ග් නම්.   

 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිසගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුනාශේ point of Order එක ශනොක්ෙ? 

 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිසගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ානාධිපතිවරණයකට ය් න ඕනෑ නම් 

ශනතවනට ඇවිල්ලා ඒ ගවන කිය් න එපා. ඔබතුන් ලා 

ානාධිපතිතුනාට -නායකයාට- ඒ ගවන කිය් න. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක  point of Order එක් ශනොශවයි, ගරු න් ත්රීතුනනි.  

ගරු ශ හා්  ශසේනසිංහ න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනා කථා කර් න. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු සශ්හාන්  සෙේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඔබතුන් ලාට ශම්වා අහශගන ඉ් න බවහව. ශම්වා බරපතළ 

කාරණා. ශම් අනාතයාං ය රටට ශප් වන වවඩ පිළිශවළ 

ශනොශවයි, එහි අභය් තරශා තිශබ් ශ් . එ්ස්ත ාාතික 

ප්ෂයට අව ය විධියට වවඩ කටයුතු සිද්ධ වන අසාධාරණ වවඩ 

පිළිශවළ් තනයි එහි අභය් තරශා රියා්තනක ව් ශ් . නන 

කියන ශන් න ශම් කාරණා ගවන්ත ඔබතුන් ලා හිතා බල් න. 

ඉඩම් ශතෝරා ගවීතශම්දී නිවවරදි ඉඩන ශතෝරා ග් න. අහිංසක 

ශගොවියාශේ ශහේ්  ඉඩන ශතෝරා ග් න එපා; වනවිවී කලාපශා 

ඉඩන ශතෝරා ග් න එපා; ුනරා විෙයා්තනක වටිනාකන් තිශබන 

ඉඩන ශතෝරා ග් න එපා. ඒ සහහා අලු්ත ක්රනශේෙය් රියා්තනක 

කර් න බල් න.  

ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා කුණාටුම්බ නිවාස හෙනවා. 

අවසානශාදී ශම් රශට් ඉඩම් ඉතිරි ශව් ශ්  නවහව. විව්ත ශව් න 

නිවස්, ඉඩන් අව ය එ්ස්ත ාාතික පා්ෂිකයාට විතරෙ කියා 

අපි අහනවා. ඒ නිසා තට්ටු නිවාස ක්රනවලට ය් න.  අලු්ත 

ක්රනවලට ගිහි්  ඉඩම් ඉතිරි කරග් න. තව්ත පවුල්වලට ඒ ඉඩම් 

ලබාශේ න අව ය කටයුතු කර් න. ඒ වාශේ අලු්ත වවඩ 

පිළිශවළකට ය් න. ඔබතුනාශේ පියතුනා රරම්භ කළ වවඩ 

පිළිශවළ ඔබතුනා ඉදිරියට ශගනයාන ගවන අශ් විරුද්ධ්තවය් 

නවහව. හවබවයි, 1980 ගණ් වල සහ 1990 ෙ කශා රරම්භ වුණු 

ක්රනශේෙය, ඒ ශද් පාලනය දිගි්  දිගටන ඒ රකාරයටන කිරීන 

අෙට -ශම් කාලයට- හරිය් ශ්  නවහව. අෙට්ත සින්ත ශප්රේනොස 

නවතිතුනාශේ උපශද් කවරු් , රණසිංහ ශප්රේනොස නවතිතුනාශේ 

උපශද් කවරු් නයි. මීය ට අවුරුදු 30කට, 40කට කලි්  ග්ත 

උපශද් ය, එො අනාගතය ගවන ෙවකුන විධිය අෙට වඩා ශවනස්. ඒ 

නිසා ශම් ක්රනශේෙ ශවනස් කර් න. අපි සියලුශෙනාන නහ ානතාව 

ශවුවශව්  තනයි ශම් වවඩ ටික කර් ශ් . නහ ානතාව 

ශවුවශව්  වවඩ කටයුතු කරනවා නම්, අපි අනාගතය ගවන 

කල්පනා කරලා වවඩ කර් න ඕනෑ. ඒ නිසා අපිට රපස්සට -

අවුරුදු 30, 40් පුභපසට- ගිහි්  තී් දු-තීරණ ග් න, සවලුභම් 

හේ න බවහව. අපි අවුරුදු 30, 40් ඉදිරියට කල්පනා කරලා තනයි 

තී් දු-තීරණ ගත යු්තශ්ත.  

ඊළඟට, ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා විගණන කටයුතු 

කරන උපාලි ර්තනායක නහ්තනයා කර තිශබන ප්රකා ය් 

පිළිබහව සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනාශේ අවධානය ශයොුව කරව් න 

නන කවනවතියි. ගරු ඇනතිතුනනි, සනහර විට ඔබතුනා ශම් කාරණය 

ේ ශ්  නවතිව ඇති. උපාලි ර්තනායක නහ්තනයා තනයි, ාාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා විගණන කටයුතු භාරව ඉ් ශ් . 

එතුනා, නිවාස අධිකාරිශා  දිස්ත්රි් කාර්යාලවල ඉ් නා සියලුන 

විගණන නිලධාරි් ට ෙවුවම් දී තිශබනවා, ඒ දිස්ත්රි් කාර්යාලවල 

එ්ස්ත ාාතික ප්ෂයට සම්බ් ධ නිලධාරිශය් ඕනෑන වංචාව්, 

 වෂණය්, ශහොරකන් කශළෝත නිහඬ ප්රතිප්තතිය් අරශගන 

ය් න කියා්ත, ඉ්  පරිබාහිරව ශවන ශද් පාලන නතය් ෙරන 

කණ්ඩායන් සිටිනවා නම්, ඔවු් ට අව ය ෙඬුවම් ලබා ශේ න්ත 

කියලා. ඒ නිසා කරුණාකර ඒ ගවන ඔබතුනාශේ අවධානය ශයොුව 

කර් න.  අෙ ශම් රශට් ශගොඩ් අනාතයාං  තිශබනවා. නුව්ත ශම් 

තරම් ශද් පාලීතකරණය වුණු අනාතයාං ය් නම් අපි ෙවක නවහව.  

201  වසශර් සිට නිවාස හව ව විධිය ගවන ඔබතුන් ලා කථා 

කළා. නන එක කාරණාව් ඔබතුන් ලාශේ අවධානයට ශයොුව 

කරනවා. ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය ගවනයි නන ශම්  

කිය් ශ් . 201  අවුරුද්ශද් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා වාර්ෂික 

වර්තන වියෙම්වල වටිනාකන රුපියල් මිලියන 1,140යි. හවබවයි, 

2018 අවුරුද්ෙ ශවනශකොට එය රුපියල් මිලියන 2,940 ේවා -

ශෙගුණයකට්ත වඩා- වවඩි ශවනවා. නිවාසයකට යන වියෙන 

බවලුවාන; 2014දී නිවාසයකට වවය වුණු වර්තන වියෙන රුපියල් 

ල්ෂ 37,218යි. හවබවයි, 2018 වසර ශවනශකොට ඒ ප්රනාණය 

රුපියල් ල්ෂ  7,592 ේවා වවඩි ශවනවා. ඒ අුවව නන 

ඔබතුනාශග්  අහනවා, ඔය කියන වියෙම් ක්පාදුව සිදු ශවලා 

තිශබ් ශ්  ශකොතවනෙ කියා? ඔය කියන වියෙම් ක්පාදුව, 

වර්තන වියෙම්වලදී සිදු ශවලා තිශබ් ශ්  ශකොතවනෙ?  2018 

වර්ෂය වන විට  රණ්ඩුශේ සනසත් වර්තන වියෙන සියයට 70කි්  

වවඩි ශවලා තිශබනවා. ඔබතුන් ලා ානතාවශග්  අය කළ බදු 

ප්රනාණය්ත ඒ වාශේන තනයි. බදු ප්රනාණය ශෙගුණයකට වඩා වවඩි 

ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා තනයි ඔබතුන් ලාට අෙ ානතාවට 

සහන ලබා ශේ න බවරි ශවලා තිශබ් ශ් . අපි ශම් ඉදිරිප්ත 

කරන කාරණා, රණ්ඩු ප්ෂශා ඔබතුන් ලා ශද් පාලන 

නතවාෙය් හවටියට ග් න එපා.  

චමි් ෙ විශේසිරි න් ත්රීතුනා මිීත නවරුම් පිළිබහව කථා කළා.   

 
ගරු චමින්ද විසේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නවහව. නන කිේශේ ඒක ශනොශවයි. 

 
ගරු සශ්හාන්  සෙේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

තවන තවන මිීත නවශරනවා ෙව්කාය, නුවෂයශයෝ නවරී 

සිටිනවා ෙව්කාය කියා ඔබතුනාශේ කථාශේදී කිේවා. 

ඔබතුන් ලා ඒ විධිශා පෙනම් විරහිත ශචෝෙනා එල්ල කරනවා 

නම්, අපිට්ත ඒ රකාරශාන ශචෝෙනා එල්ල කර් න ුනළුව් . ඒ 

කාලවල සිද්ධ වුණු ශද්වල් අශ් රශට් ශල්ඛ්නගත ශවලා 

තිශබනවා. 88-89 කාලශා අශ් රශට් සිදු වුණු ඝාතන පිළිබහව 

අපි ශහොහට කියවා තිශබනවා. හවබවයි නට තිශබන ගවටලුව 

ශම්කයි. නන ශම් ශනොශහොශ්ත ඒ කාරණා ඉදිරිප්ත කශළෝත, සින්ත 

ශප්රේනොස ඇනතිතුනාට ඒක ශපෞද්ගලිකව ශහොහ නවහව. 

88-89 යුගශා ශම් රට පාලනය කශළේ, රණසිංහ ශප්රේනොස 

නවතිතුනා. ඔබතුන් ලා නම්-ගම් කිේශේ නවති වුණ්ත, නහි් ෙ 

රාාප්ෂ රණ්ඩුව කාලශා තවනි්  තවන මිීත නවරුම් සිදු වුණා 

කියා නත් කළා. නන අහ් න කවනවතියි, 88-89 යුගශා සිදු වූ 

විායොස ලියනරරච්ි , චරිත ලංකාුනර, ටියුඩර් කීර්තින් ෙ, අනර 

ශවල්ල්පිලි, සර්ත ශසේපාල ර්තනායක, කාංචන අශබ්පාල කියන 

ශම් ීතතිඥය් ශේ නරණවලට වග කිය් න ඕනෑ කවුෙ? [බාධා 

කිරීම්] ගරු චමි් ෙ විශේසිරි න් ත්රීතුනනි, ලස් ත වික්රනතුංග 

ඝාතනය සම්බ් ධශය්  ශචෝෙනාව එල්ල ශවලා තිශබ් ශ් , 

ඔබතුනාශේ ඉස්සරහ වාඩි ශවලා සිටින න් ත්රීතුනාට. [බාධා කිරීම්] 

නන ශම් ලවයිස්තුව කියවලා එතවනට එ් නම්.  

ඊළඟට, නාධයශේදී්  ඝාතනය සම්බ් ධශය්  කිේශවෝත, 

"දිවයින" ප්රධාන කර්තෘ එඩ්න්  රණසිංහ නහ්තතයාට ශබෝම්බ 

ගවහුවා. "වශම් කථාව" ලියුන "දිවයින" නාධයශේදී එච්.ඊ. 

ෙයාන් ෙ ශවඩි තබා නවරුවා. ශම්වා නන කිය් න රුන ශද්වල් 

ශනොශවයි. හවබවයි, ඔබතුන් ලා අනව ය විධියට යම් ශකශනකුණාට 

පහර ගහ් න උ්තසහ ග් නවා නම් අපට ශම්වා කිය් න සිදු 

වනවා. ඊළඟට "විනිවිෙ" සඟරාශේ ප්රභා්ත ිනනොසට ශවඩි තබා 

නවරුවා. "විනිවිෙ" සඟරාශේ ි ් ශිල්පීඨ  නහි් ෙ බණ්ඩාර ඝාතනය 

කළා. රිචඩ් ෙ ශසොයිසා ඝාතනය කළා. "ශම් කවුෙ ශනොනවාෙ 

කර් ශ් " නාටකශා නිෂ්පාෙක ල්ෂ්න්  ශපශර්රා නවරුවා. 

ශප්රේනකීර්ති ෙ අල්විස් නවරුවා. සාගරිකා ශගෝනස් නවරුවා. ශම් 

වාශේ අපට කිය් න ුනළුව් , 88-89 රණසිංහ ශප්රේනොස 

නවතිතුනාශේ යුගශා සිද්ධ වුණු ඝාතන සම්බ් ධශය් . අපට ඒවා 
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ශහොහට නතකයි. අපට ඒවා ගවන කථා කර් න ුනළුව් . ෙව්  අශ් 

සශහෝෙර චානක න් ත්රීතුනාශේ කාරණාව්ත සනඟ අපට සාධාරණ 

සවකය් එනවා, ඒ පියා ගිය නඟ ුනතා්ත ය් න හෙනවාෙ කියා. ඒ 

කාරණාව සතය ශනොශවයි නම්, "ඒක සතය ශනොශවයි." කියා ඔ්ුන 

කිරීශම් වගකීන රායට භාරයි. හවබවයි, රණසිංහ ශප්රේනොස 

නවතිතුනාශේ යුගශා අපි ෙව්ක ඒ ඝාතන තව්ත ක්රනයකට සින්ත 

ශප්රේනොස නවතිතුනාශේ යුගශා නවවත්ත පිළිබිඹු වනවා නම්, 

ානාධිපති අශ්්ෂක්තවය ලවශබ් ශ්  නවතුව ඒ ගවන 

බලාශපොශරෝතතුව්ත සනඟ පිළිබිඹු වනවා නම්, අපට හිතා ග් න 

ුනළුව්  ශ් ෙ ඊළඟට රරම්භ කර් න යන යුගය 88-89 යුගයට 

වඩා ෙරුණු යුගය් කියන එක. ඒ නිසා පරී්ෂණ පවවව්තවීන 

ඔබතුන් ලාශේ වග කීන්. [බාධා කිරීම්] අහ ග් න. කාලය 

සීමිතයි, ශගොඩ් ශද්වල් කිය් න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන තව එක කාරණාව් 

නත් කර් න කවනවතියි. සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනා නහි් ෙ 

රාාප්ෂ කහවුර ාාතිවාදි කහවුර් හවටියට නම් කර් න, හංවඩු 

ගහ් න හවදුවා. එතුනා  අලු්තගන සිද්ධිය සම්බ් ධශය්  ප්ර ්න 

කළා. ඔය ව ාාඩි ශවලා සිටින සියලුන න් ත්රීවරු් ට නන නත් 

කර ශෙනවා. ඔබතුන් ලාශේ නවතිවරණශා ප්රධාන නාතෘකාව් 

වුශණ්, අලු්තගන සිද්ධිය සම්බ් ධශය්  ශකොමිසන් ප්ත කර 

සතය රටට ශහළි කරනවා කියා. නන අේත ඔබතුන් ලාට නත් 

කරනවා. ෙව්  අවුරුදු හතර් ගත ශවලා තිශබනවා. අලු්තගන 

සිද්ධිය සම්බ් ධශය්  පරී්ෂණ පව්තවලා ඒ සවබෑ ඝාතකශයෝ 

කවුෙ කියා  ශහොය් න ඇයි බවරි? ඇයි ශහොය් න බවරි? ඒක 

කර් න ඔබතුන් ලාට බවහව. ශනොකෙ, ඒ ශචෝෙනාශේදී චම්පික 

රණවක ඇනතිතුනා ගවනයි; රාිනත ශසේනාර්තන ඇනතිතුනා ගවනයි 

ානතාව කථා කරනවා. ල්ෂ්න්  ශසශනවිර්තන න් ත්රීතුනනි, 

ඔබතුනා වවරදි පව්තතට ගිහිල්ලා තිශබන බව ෙව්  ශ්තශරනවා 

ශ් ෙ? දිගන සිද්ධිශා වග උ්තතරකරුශවෝ කවුෙ? ශම් ගරු සභාව 

තුළදීන ඔබතුන් ලා බවලුවා ඒක නහි් ෙ රාාප්ෂ කහවුරට 

ෙන් න. ශම් ගරු සභාව තුළන රවුේ හකීම් ඇනතිතුනා ප්රකා  කළා, 

"ඒකාබද්ධ විප්ෂශා කිසින න් ත්රීවරශයකුණාශේ සම්බ් ධතාව් 

තිබුශණ් නවහව." කිය ාා. නාවනවල්ල සිද්ධියට සම්බ් ධ කවුෙ? ඒ 

සිද්ධි සියල්ලන ඇති කශළේ, ඔබතුන් ලා. ශම් රශට් ාාතිවාදී 

අරගළය් ඇති කර් න උ්තසාහ කශළේ, ඔබතුන් ලා.  

 ඔබතුන් ලා තනයි ශම් රශට් ාාතී්  අතර ශබදීන්ත, රගම් 

අතර ශබදීන්ත ඇති කශළේ.  ඔබතුන් ලා ඒක වක්රව නහි් ෙ 

රාාප්ෂ නවතිතුනාශේ කශර් ගහ් න උ්තසාහ කළා. හවබවයි, 

නවවත්ත අපි නත් කරනවා, අපට අලු්තගන සිද්ධියට ශකොමිසන් 

ප්ත කර් න අව යයි කියා.  ඒ සහහා ානාධිපති ශකොමිසන් ප්ත 

කර් න.  [බාධා කිරීන්]  

ඒ එ්කන අපි විගණකාධිපතිවරයාට නත් කරනවා, නිවාස 

ලබා දීන සම්බ් ධශය් , ශම් සහහා රධාර ලබා දීන 

සම්බ් ධශය්  කඩිනමි්  ස්වාධීන විගණන වාර්තාව් ශම් 

පාර්ලිශම්් තුවට ඉදිරිප්ත කර් නය කියා. එතක ශාාාට ඔය කථා 

කරන ශහොහ ශහොහ නායකයි් ශේ ශරදි ගවලශවන හවටි ානතාවට 

ෙවන ග් න ුනළුව්  ශවයි. ශනොන වාශේ ත්ත්තවය්ෙ, ශනොන 

වාශේ ප්රතිරූපය්ෙ ශම් ශගොඩනඟාග් න හේ ශ්  කියා්ත ෙවන 

ග් න ුනළුව්  ශවයි. ශම් අනාතයාං ය ශවුවශව්  වවය කළ ුවෙල් 

තන ප්රතිරූපය ශගොඩනවම න සහහා පනණ් කටයුතු කළාය කියන 

එක නත් කරමි්  නන නිහඬ වනවා. ශබොශහොන ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි ඔබතුනාට. මීය ළඟට, ගරු ශහේෂා විතානශේ න් ත්රීතුනා. 

ඔබතුනාට විනාඩි 10ක පනණ කාලය් තිශබනවා. 

ගරු ලක්ෂනමන් සෙසනවිරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නට විනාඩියක කාලය් ලබා 

ශේ න. 
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ල්ෂ්න්  ශසශනවිර්තන නවතිතුනා. 
 

ගරු ලක්ෂනමන් සෙසනවිරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன)  

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ාාතිවාෙය ගවන කථා කරද්දි, එො නහි් ෙ රාාප්ෂ 

නවතිතුනාශේ කවබිනට් නණ්ඩලශා අපි්ත, වාුභශද්ව නානාය්කාර 

නවතිතුන් ලා්ත ශම් රශට් ාාතිවාෙය ඇති වූ හවටි කථා කළා. ඒකට 

එො හරි උ්තතරය් දු් නා නම්, ඔය ප්ර ්නය ගවන අෙ කථා 

කර් න ශෙය් ඉතිර ශවලා තිශබ් ශ්  නවහව, ගරු ශ හා්  

න් ත්රීතුනා. ඒක නතක තියා ග් න. 
 

ගරු මන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members)  

බඩු. බඩු. 
 

ගරු සශ්හාන්  සෙේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

කරුන උෙවිය තනයි කිය් ශ් . 
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහේෂා විතානශේ න් ත්රීතුනා, කථා කර් න. 
 
ගරු සශ්හාන්  සෙේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශනොක්ෙ, ඔබතුනාශේ  point of Order එක? [බාධා කිරීන්] 

 
ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

තු්  ශෙශන් කථා කර් න බවහව ශ් . [බාධා කිරීන්]  

 
ගරු සශ්හාන්  සෙේමසිංහ මහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු ල්ෂ්න්  ශසශනවිර්තන න් ත්රීතුනා, නන කියුන 

කාරණාව විකෘති කර ඔබතුනා කිය් න එපා. ඔබතුනා්ත ඒ 

කවබිනට් නණ්ඩලශා හිටියා.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහේෂා විතානශේ න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනා කථා කර් න. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, [බාධා කිරීන්] ඉසශ්සල්ලා 

ශම්ක ගවටගහලා ශේ නශකෝ. නව්තනම් ව්තත වශට් දුවනවා.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුනාශේ කථාව කරශගන ය් න.  [බාධා කිරීන්]  

 
[අ.භා. .2 ] 
 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ුභවිශ ේෂී අනාතයාං  ශෙක් 

සම්බ් ධව විවාෙයට ගවශනන ශවලාශේ අෙහස් ේව් න ලවබීන 

පිළිබහ සතුටු වනවා. නන උශද් ඉහලා ශම් ගරු සභාශේ හිටියා, 

රරම්භක ශවලාශේ ඉහලා නන ශම් ගරු සභාශේ හිටියා. ශම් අෙහස් 

ෙව්වීම්වලදී නන ෙව්ශ් එක කාරණය් විතරයි. ශම් කරශගන 

යන වවඩසටහ්  පිළිබහ, ශම් කරශගන යන ානතා ශසේවය පිළිබහ 

ශකො ශහේදීව්ත කවුරුව්ත කථා කශළේ නවහව. ඒවා විශේචනයට ල් 

කර් න උ්තසාහ කශළ්ත නවහව. න් ත්රීවරු ශෙශෙශන්, 

තු් ශෙශන් කථා කර හවන ශවලාශේදීන ුනන ුනනා කිේශේ, 

"ප්රචාරක වියෙම්වලට ුවෙල් යනවා." කියන එක විතරයි. එශහන 

නවතිව කිය් න ශෙය් නවහව.  මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, 

අශ් ඩී.වී.චානක න් ත්රීතුනා කථාව රරම්භ කර එතුනා ශලොකුණා 

ශනශහයුන් කර් න උ්තසාහ කළා. එතුනාශේ අරුවණ ශනොක්ෙ 

කියන කාරණාව පව්තතක තියලා, එතුනා කියුන කථාවට ශපොඩි 

උ්තතරය් ශේ න ඕනෑ. එතුනා හම්බ් ශතොට දිස්ත්රි්කශා 

න් ත්රීවරශය් ශ් . එතුනා ගරු සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනාට 

සනාන ශව් න උ්තසාහ කරනවා. තව්ත සින්ත ශප්රේනොස චරිතය් 

හම්බ් ශතොටි්  නිර්නාණය ශවනවා. ඒක ශහොහ ප්රාර්ථනාව්, 

ශහොහ ගනන්. ඒ ගනන ශෙවියශ්  කියා ය් න ුනළුව්  නම් අපි්ත 

ුභභ පතනවා. නන අශ්  ඩී.වී.චානක ුනංි  න් ත්රීතුනාට  නශේ 

කථාව රරම්භශාදීන නත් කර ශෙනවා, ඔබතුනාශේ අ්පච්ි  

රුපියල් මිලියන 101ක -රුපියල් ශකෝටි 10කට වවඩි- ුවෙල් 

ස්වාධීන රූපවාහිනියට ශපොල්ල තියලා අෙ වනතුරු ශගවලා නවහව 

කියා. ශම් ශවනශකොට ානාධිපති-  ඔබතුනා බුදුරාාණ්  

වහ් ශසේට්ත වඩා උශද් හවස ව් ෙනානාන කරන අ්පච්ි  

රුපියල් ශකෝටි 10් -රුපියල් මිලියන 101්- ශම් රශට් ාාතික 

නාලිකාව් වන ස්වාධීන රූපවාහිනියට ශපොල්ල තියලා 

තිශබනවා. ඒක නත් ශව් ශ්  නවහව. ගශම් ශපෝස්ටර් එක් 

ගහන එක් ගවන කථා කරනවා, ඒ ප්රචාරය ගවන කථා කරනවා.  

ඒ ගවන නන කනගාටු ශවනවා. ඒ විධියට ශපෝස්ටර් ගහ් ශ්  ශම් 

අනාතයාං ශය්  ශනොනවාෙ ශව් ශ්  කියා ානතාව ෙවන ග් න 

ඕනෑ නිසායි. මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ඒ ගවන වවඩිය කථා 

කර් න අව ය ව් ශ්  නවහව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අෙ ශනන අනාතයාං  ගවන 

කථා කරද්දි කටවල් වවහිලා. අෙ ශනතවන ශම් අනාතයාං  ගවන 

කථා කරන කාරණාව්  ටික් ශනොශවයි තිශබ් ශ් . ඒ වාශේන 

ශනතුන් ලා නහා ශලොකුණා වයාපෘතිය් විධියට රටට, ශලෝකයට 

කියන හම්බ් ශතොට වරාය ගවන්ත නන කිය් න ඕනෑ. අෙ කථා 

කළ්ත, ශහට කථා කළ්ත ාාතික නශහෝ්තසව ගණනාව් තියලා 

open කරුන හම්බ් ශතොට වරාශා කරදියවර නංගලය කියා 

වවඩසටහන් 2010.08.1  වන දින රරම්භ කළා.  

ශම් වයාපෘතිය වරාය අධිකාරිශා-[බාධා කිරීන්]ගරු ශ හා්  

ශසේනසිංහ න් ත්රීතුනනි, පවනලා ය් න එපා. ශම් ටික අහශගන 

ය් න. තවන පට්  ග්තතා විතරයි. [බාධා කිරීම්] ශම් ටික 

අහශගන ය් න. රුපියල් හාරශකෝටි අනූශෙල්ෂ විසිහයෙහස් 

අටසියනවය් වියෙම් කර තිශබනවා, ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 

ේ ශ්  නවහව. අෙ වන ශකොට ානාධිපති ශකොමිෂ්  සභා වාර්තාව 

අුවව අනාවරණය ශවලා තිශබනවා, ශම්ශක්  රුපියල් එ්ශකෝටි 

හයල්ෂය් ාව්ස්  ඇ් තීත නහ්තනයාට -නන කියලන 

කිය් න ඕනෑ.- ශේදිකාව සරස් න දීලා තිශබනවා කියලා.  

ශම්වා තනයි ශබොරු වියෙම් කිය් ශ් . රුපියල් එ්ශකෝටි 

හයල්ෂය් වියෙම් කරලා තිශබනවා, ශේදිකාව සරස් න. 

එශහන වියෙම් කරුන යුගයක, එශහන විගඩම්, නාටක රඟපෑ 

යුගයක කටයුතු කරුන එතුන් ලා ෙව්  ශම් නිකම් ගහන 

ශපෝස්ටරය් ගවන කථා කරනවා, කිය් න ශෙය් නවතිකනට.   

ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, නිවාස, ඉදිකිරීම් 

අනාතයාං ය කරුන වවඩ ටික ගවන කථා කර් න ශෙය් නවහව. 

ෙව්  ශම් අයශේ ක්  ශගොඩ ශවන තරනට මිනිුභ් ශේ  අෙහස් 

ඇශහනවා, ශම් අනාතයාං ශය්  ශකශරන වවඩ ගවන. ශනොක්ෙ 

ශම් ශව් ශ්  කියලා ඇස් ශෙශක්  බලාශගන ඉ් න බවහව.  අෙ 

ුනංි  අය ොලා කථා කරවනවා. ශකෝ, නානල් රාාප්ෂ? ෙව්  

එ් න එපායව, චණ්ඩියා. නහි් ෙ රාාප්ෂ නහ්තනයා ශකෝ? ශම් 

ෙවස් ටිශ්න පාර්ලිශම්් තු රවා. අෙ රාාප්ෂවරු කවුරුව්ත 

නවහව. විනල් වීරවං ්ත අර කෑ ගහන, ගවට ගහ් න බවරි ශාෝඩුව 

ශගනවල්ලා ශනතවන තියලා ශපොඩ්ඩ් "ශෂේ්" ශව් න හවදුවා. ඒ 

ශේ න්ත කෑ ගහලා ගියා. 

ශම් ශවලාශේ ශම් තිශබන ශචෝෙනා සියල්ල ගවන කිය් න නට 

ශේලාව නවහව. අශ් ගරු නලි්  බණ්ඩාර ායනහ නිශයෝාය 

ඇනතිතුනා්ත කිේවා. නුව්ත, ශම් ශවලාශේ විශ ේෂශය්  කිය් න 

ඕනෑ කාරණය් තිශබනවා. අෙ එතුන් ලා ාාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිශා පුභගිය කාරණා ගවන කථා කළා. වර්තනාන 

ශසේවකයි් ශේ transfers ගවන, විනය ශචෝෙනාවලට ශෙන ෙඬුවම් 

ගවන ශේෙනාශව්  කථා කළා. කවුෙ එශහන කථා කශළේ? ාාතික 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා හිටුන සභාපතිතුනා. ඊශා ශපශර්ො 

එතුනා ශනතවනදී පාළු අම්බලශම් වළං බිඳින වවඩ් කළා. ඒ තනයි 

ාාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බ් ධශය්  තිශබන 

ශචෝෙනා, ශද් පාලන ප්තවීම් ගවන ශලොකුණා කථා් ෙරය් ගවන 

Adjournment Motion එක් ශගනවල්ලා කථා කළා. නන ඒ 

ශවලාශේ සභාවට රවා.   එතුනා කිේවා, "එ්ස්ත ාාතික ප්ෂශා 

උෙවිය විතරයි, එහි නිලධාරි්  විධියට ප්ත ශව් ශ් . එතවන 

ශද් පාලන ප්තවීම් ලබා ශෙන තවන්" කියලා. පස්ශසේ ශහොයලා 

බලන ශකොට ශනය්ත ඒශ් සභාපති විධියට ඉහලා තිශබනවා.  ශම් 

රශට් ානතාවට ශබොරු කරලා, ානතාවශේ ඇස් වහලා නහා 

ශද් ශප්රේමීය ්  ශව් න හෙන ාය් ත සනරවීරලා කරලා තිශබ් ශ්  

ශනොනවාෙ කියලා රශට් ානතාව ෙව්  ේ නවා. ඒක අපි රටට 

ශහළි කර් න ඕනෑ තවදුරට්ත. ෙව්  ඉ් න සභාපතිතුනාට ශනොන 

ශද් පාලනය්ෙ? එතුනා නවවත්ත ශද් පාලනයට එ් න හිතන 

ශකශන්ෙ?  එතුනා ශද් පාලන ගනන් යන ශකශන්ෙ?  එතුනා 

අෙ තන් ශේ විවිතශා කර් න ුනළුව්  නහාවි ාල, උතුම් 

පි් කනකට ොයක ශවලා තිශබනවා කියලයි නන නම් හිත් ශ් . 

නුව්ත, ාය් ත සනරවීර ශේ, අර කෑ ගහුන පද්න උෙය ා් ත 

ගුණශසේකරශේ අරුවණ ශම් හරහා බඩ, කට වඩාශගන ශද් පාලන 

ගනන් ය් නයි.  

නන උොහරණ  එ්ක ශේ නම්. ශම්වා නන කියන කාරණා 

ශහෝ අසතය කාරණා ශනොශවයි. නා ළඟ තිශබනවා, බරපතළ 

වංචා,  වෂණ සම්බ් ධශය්  ශසොයා බවලීන සහහා ප්ත කළ 

ානාධිපති  විනර් න ශකොමිෂ්  සභාශේ වාර්තාව. වනත්රීපාල 

සිරිශසේන නවතිතුනා ප්ත කරුන එන ශකොමිෂ්  සභාවට අනාවරණය 

ශවලා තිශබන කරුණු අතරි් , අංක 28 යටශ්ත තිශබනවා, නිවාස 

හා ඉදිකිරීම් අනාතයාං ශා අක්රමිකතා හා වගකිව යුතු පාර් ්වය්  
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සම්බ් ධව. නන ශම් තිශබන  සියල්ලන කියව් ශ්  නවහව. නුව්ත, 

කිය් න ඕනෑ කරන නම් කිහිපය් තිශබනවා. විනල් වීරවං  

නහ්තනයාශේ නන සහහ්  ශවනවා, ලිපිනය  ශනොම්නර 7 /ශේ, 

නංගල නාවත, ශහෝක් ෙර ෙකුණාණ, ශහෝක් ෙර කියලා. ඊළඟට, 

සනරවීර රරච්ි ශේ ායසිරි ශරෝරිශගෝ, නාවල ෙකුණාණ, වාද්දුව. නට 

ශලොකුණා ප්ර ්නය් තිශබනවා, නාවල ෙකුණාණ, වාද්දුව ලිපිනශා ශම් 

සනරවීර රරච්ි ශේ ායසිරි ශරෝරිශගෝ කියන නන සම්බ් ධව. ඒ 

කිය් ශ් , ාය් ත සනරවීර න් ත්රීතුනා නන්ත ශවනස ්කරශගන 

තිශබනවා කියන එකයි. පස්ශසේ ශවනස් කරලාෙ, ඉස්ශසල්ලා 

ශවනස් කරලාෙ, සභාපති වන ශකොට ශවනස් කරලාෙ ේ ශ්  

නවහව. ාය් ත සනරවීර කියලා තනයි පාර්ලිශම්් තුශේ අපට 

ඇශහ් ශ් . නුව්ත, නඩුව් ෙනන ශකොට  සානානයශය්  

හවඳුුවම්පශ්ත තිශබන නනශ්  ෙන් ශ් . එතුනාශේ නන 

තිශබ් ශ්  "සනරවීර රරච්ි ශේ ායසිරි ශරෝරිශගෝ" කියලයි. ශම් 

ශරෝරිශගෝ නහ්තනයා තනයි අෙ රශට් නිවාස අධිකාරිශා තිශබන 

ප්ර ්න කථා කශළේ. ශරෝරිශගෝ නහ්තතයා ෙව්  පවනලා ගිහිල්ලා, 

ශලොකුණා නහ්තතයා්ත පවනලා ගිහිල්ලා. ඒ අයශේ ශද් පාලන 

වුවනනාව ශවුවශව්  අෙ ුනංි  අය කශඩ් යවනවා. ෙව්  ඩී.වී. 

චානක න් ත්රීතුනාව උපරින ව ශය්  කශඩ් යවනවා. නට්ට 

මිරික් න, මිරික් න කශඩ් යනවා.  නන ෙව්කා,   හාුවදුරුව් ශේ 

ශවලාශේදී සියල්ශලෝන එකතු කරශගන සින්ත ශප්රේනොස 

ඇනතිතුනාට නඩ ගහ් න හෙුන රකාරය. ප්රනාණව්ත විධියට නඩ 

ගහ ග් න බවරිව ෙව්  එතුන් ලා පාර්ලිශම්් තුව වර්ානය කරලා 

ය් න ගියා. 

ඒ නිසා අපි කියනවා, නිවාස, ඉදිකිරීම් අනාතයාං ය අෙ 

කරශගන යන වවඩසටහන ශම් රශට් ානතාව ෙවනග් න ඕනෑය 

කියා. ශම් රශට් ානතාව බුද්ධින්ත විධියට ශහොහට හිත් න 

ග්තශතෝත, ශම් රශට් අතයව ය කාරණාව්  රාශිය් කළ යුතු 

ශවනවා. සනහරු හිතනවා, ශගවල් හෙලා ශෙනවා විතරයි කියලා.  

අෙ ශම් රශට් නිවාස, ඉදිකිරීම් අනාතයාං ය හරහා, 

විශ ේෂශය් න අශ් ඉඩම් අනාතයතුනා ඒකාබද්ධ ශවලා, ඉඩන් 

නවති අහිංසක මිනිුභ් ට ඉඩන් ලබා ශෙනවා. ඒ ගවන කවුරුව්ත 

කථා කර් ශ්  නවහව. ඒ ඉඩනට සි් න්කර ඔ්ුනව්ත ලබා 

ශෙනවා. ඒශ් ශගය් හොග් න නහා වි ාල ප්රනාණය් රධාර 

ශෙනවා. ණය් ශෙනවා. ඒ ශගෙරට විදුලිය, ාලය සියල්ල 

සම්පූර්ණ කරලා, ගම්නානශා නාර්ග ටික හෙලා ානතා අයිතියට 

පවරන එක කවොෙ කශළේ? විනල් වීරවං   නහ්තතයාට හිත් න 

ුනළුව්  වුණාෙ? විනල් වීරවං  නහ්තතයා කශළේ, ඥාති සංග්රහ කර 

කර ශම් අනාතයාං ශා රතල් ග්තත එක විතරයි. රාාගිරිය 

පව්තතට යනශකොට බ්තතරුවල්ල පව්තශ්ත හෙලා තිශබනවා එතුනා 

කරුන නහා ශලොකුණා වයාපෘතිය්; රුපියල් ල්ෂ 2 ් වියෙම් කර 

හෙුන bus stand එක්. ඔ් න, ඕවා තනයි ඒ කාලශා කශළේ. නන 

කරුණු-කාරණා ඇතිව ගිය වතාශේ්ත කියුන නිසා ශම් වතාශේ ඒ 

ගවන කිය් න ය් ශ්  නවහව.  

ශම් තනයි, ශචෝෙනා තිශබන නහ්තවරු. පියසිරි විශේනායක 

නහ්තනයා, ානාධිපති විනර් න ශකොමිෂ්  සභාශේ චූදිතශය් 

ශවලා තිශබනවා. ෙව්  අතිගරු ානාධිපතිතුනාශේ උපශද් කශය් 

විධියට කටයුතු කරනවා, පියසිරි විශේනායක නහ්තනයා.  

ඒ වාශේන, ෙව්  කෑ ගහුන ර්තනායක ුවදිය් ශසේලාශේ පද්න 

උෙය ා් ත ගුණශසේකර නහ්තනයාට තිශබනවා, bus permit 
එක් අරශගන ශේ න ගිහිල්ලා, ගශම් භාෂාශව්  කිේශවෝත, 

"ාරාව ග්තතා" කියලා ශචෝෙනාව්. ශම් සියලුශෙනා අෙ 

 සද්ධව් තශයෝ වාශේ ඉහලා, කෑ ගහලා ශම් රටට ශප් ව් න 

හේ ශ් , "අපි නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිශා උඹලා ශවුවශව්  

ඉ් නවා, නල්ලි, නංගි. උඹලාව රර්ෂා කර් න ඉ් නවා, නංගි, 

නල්ලි" කියලා ඒ නිලධාරි්  කුණාල්ුන කරනවා. අෙ එශහන අව ය 

ශව් ශ්  නවහව. ඒශක්  ඒ මිනිුභ් ශේ පුනව ේ නවා, හෘෙය 

සා්ෂිය ේ නවා ශම් රශට් අහිංසක දු්ප්ත නුවස්සයා ශවුවශව් , 

ශම් රශට් අහිංසක දු්ප්ත මිනිහා ශවුවශව්  ශම් නහා විනා ය 

වළ්වලා ඉවර ශවලා අෙ,- [බාධා කිරීන්] ඔබතුනා ප්ර ්නයට 

උ්තතරය ශේ න. ශම්, ානාධිපති ශකොමිෂ්  වාර්තාශේ 

තිශබ් ශ් . 

ඒ නිසා නන විශ ේෂශය් න කියනවා, එළියට ශවලා හවංගිලා, 

toilet එශ් සිට ශහෝ ශම් කථාව අහශගන ඉ් න එක ගවන සතුටු 

වනවා. [බාධා කිරීන්]  හවංගිලා අහශගන ඉ් න එක ගවන සතුටු 

ශවනවා.[බාධා කිරීන්] 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පද්න උෙය ා් ත ගුණශසේකර න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාශේ 

point of Order එක ශනොක්ෙ? 

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නට තිශබනවාය කියන ශචෝෙනාව් ගවන ර්තනුනර 

දිස්ත්රි්කශා න් ත්රීතුනා නත් කළා. ඔබතුනා කිය් න, [බාධා 

කිරීම්] හරි, හරි. ශචෝෙනාව කිය් න.  
 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නශේ ශවලාව නට ශේ න.

[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශචෝෙනාව කිය් න. ශචෝෙනාව කිය් න.[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔබතුනාට තිශබන ශචෝෙනාව සම්බ් ධශය්  ානාධිපතිතුනා්ත 

එ්ක බලාග් න. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නට එශහන ශචෝෙනාව් නවහව. ශචෝෙනාව කිය් න. [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුනා කථා කර් න. 
 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

නවහව ශ් ? ඔබතුනා ගිහි්  ානාධිපතිතුනා එ්ක ඒක 

බලාග් න. හරිෙ? [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නට එශහන ශචෝෙනාව් නවහව.  
 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

නවහව ශ් ෙ? එශහන නම්, ශවන්ත ර්තනායක ුවදිය් ශසේලාශේ 

පද්න උෙය ා් ත ගුණශසේකර ශකශන් ශව් න ඇති. ඔබතුනා 

ශනොශවයි, ශවන්ත ශකශන්, පද්න උෙ ා් ත ගුණශසේකර, අංක 

2 , න් ත්රී නිල නිවස, ශ්රී ායවර්ධනුනර ලිපිනශා ඉ් න.  

පාර්ලිශම්් තු න් ත්රී නිල නිවාසවලට නඩුව ෙනලා 

තිශබ් ශ් , හ්තවලාශම්!  විළිලේායි, අපට්ත ඒවාශා ඉ් න. 

නාදිශවල නිල නිවාසවල ඉ් න පද්න උෙය ා් ත ගුණශසේකර 

නහ්තතයා, bus permit එකකි්  ාරාව අරශගන. ශනතුනා 

ශනොශවයි ශව් න ඇති.[බාධා කිරීම්] ශම් ශපොශ්ත තිශබ් ශ් . 

ඔබතුනා ශම්ක ේ ශ්  නවහව ශ් ? [බාධා කිරීම්]  
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

 (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශචෝෙනාව කිය් න, ශචෝෙනාව කිය් න. 

 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔබතුනා ේ ශ්  නවහව ශ් ? ඔබතුනාට ශචෝෙනාව් නවහව 

ශ් ෙ? [බාධා කිරීම්]ශනොක්ෙ කියලා නන කියලා ශේ නම්. [බාධා 

කිරීම්] 

 

ගරු මන්ත්රීවරසයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ලේායි! ලේායි![බාධා කිරීම්] 
 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, [බාධා කිරීම්] ශම්වා 
ෙවනග් න ඕනෑ. අෙ ශලෝකාශේ කුණාණු ශහෝේ න රශේ; අෙ 
ශලෝකාශේ කුණාණු ශහෝේ න ඇවිල්ලා නවට්ශට්්ත එ්ක ශගොන 
ගාශගන ය් ශ් ; නවට්ශට්්ත එ්ක ශගොන ගාශගන ය් ශ් , 
ශලෝකාශේ කුණාණු ශහෝේ න ඇවිල්ලා. ඒ නිසා නතක තියාග් න. 
ශම් රශට් මිනිුභ් ට වවඩ කරන, ශම් රශට් අහිංසක දු්ප්ත මිනිස්ුභ 
ශවුවශව්  වවඩ කරන අනාතයවරශයකුණාට නඩ ගහ් න 
ඉස්සරශවලා තන්  හිතාග් න, තන්  නඩ නරා වළක හිටිය 
මිනිස්ුභ කියලා. නරා වළක හිටිය මිනිස්ුභ,- 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාශේ කාලය අවසානයි. කථාව 

අවස්  කර් න. 

 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

නශේ කථාව අවස්  කර් නම්. නුව්ත, නට ගරු 

ඇනතිතුනාශග්  විනාඩි කිහිපය් ලවශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන 

ශම් වාර්තාව සභාගත කර් න ය් ශ්  නවහව. ශම්ක 

පාර්ලිශම්් තුශේ ීතතයුවූලල ලියවිල්ල්. සියල්ල ශම්ශ් 

තිශබනවා. නන ශම් ටිකයි කිේශේ. ෙව්  ඉති්  ශහොරකන 

සාධාරණීකරණය කර් න බවහව.- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශ්ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශනතුනා කියන ශචෝෙනා 

ඇ්තත නම්, ශම් ශචෝෙනා ඔ්ුන කර් න කිය් න; ලංකාශේ 
ඕනෑන අධිකරණයක නඩු ෙන් න කියලා කිය් න. ඕනෑ 
ීතතියකට යට්ත ශව් න ුභොනම්. [බාධා කිරීම්] අපි ශහොරකම් 
කරලා නවහව.[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශනච්චර ශවලා, [බාධා කිරීම්] ඇනතිතුනා කියනවා,  
[මූලාෙනස  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා.[බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන වි ්වාස 
කරනවා, ඒ අයට අෙ ශම් රශට් ශගන යන වවඩසටහ්  බලාශගන 
ඉ් න බවහව කියලා. [බාධා කිරීම්] පුභගිය අවුරුදු හතර්  
හාුවදුරුවරු් ට වාහන දීලා, පවුශල් උෙවියට තන් ට අව ය 
විධියට ෙඟල් න, නට් න,- [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, ඔබතුනාට නියමිත ශවලාව අවස් . කථාව 

අවස්  කර් න. 

 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

නන අවස්  ව ශය්  ශම් කාරණය කියනවා. ශම් 
අනාතයාං ය ුනංි  මිනිහා ශවුවශව්  වවඩ කරන අනාතයාං ය්; 
ශම් අනාතයාං ය අහිංසක මිනිස්ුභ ශවුවශව්  වවඩ කරන 
අනාතයාං ය්. ශම් අනාතයාං ශා අවුරුදු ගණනාව් සල්ලි 
ශහොරකම් කරුන -ුවෙල් ශහොරකම් කරුන- උෙවිය ශවුවශව්  
උ්තතර ශේ නට අවස්ථාව ඇවි්ත තිශබනවා.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුනාශේ කථාව අවසාන කර් න.   

 

ගරු සහේෂා විතානසේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
ඒක අධිකරණය ඉදිරිශා බලා ගීතවි. ගරු ඇනතිතුනනි, 

ඔබතුනා්ත, බුද්ධ ාසන අනාතයවරයා විධියට ගරු ගාමිණී 
ායවික්රන ශපශර්රා නවතිතුනා්ත ශනශහයවන අනාතයාං වල වවය 
ශීර්ෂයි අෙ විවාෙ කර් ශ් . රශට් ුනංි  මිනිහා ශවුවශව් , 
අහිංසක නුවෂයයා ශවුවශව්  වවඩ කරන ගරු සින්ත ශප්රේනොස 
ඇනතිතුනාශේ අනාතයාං ය ශවත එල්ල කළ නඩ ඔවු් ටන පාරා 
වළල්ල් විධියට රවා කියා අප වි ්වාස කරනවා. අනාගතශාදී 
ශම් රශට් ානතාව ඇ්තත ත්ත්තවය ෙවනගීතවි.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මිළඟට, ගරු ුභවිව ශසේනසිංහ න් ත්රීතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි  

 ක පනණ කාලය් තිශබනවා. 
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ගරු සුජීව සෙේනසිංහ මහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ மசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශබොශහොන ස්තුතියි,  මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. නන ශම් 

ශවලාශේ කථා කර් නට බලාශපොශරෝතතු වුශණ් නවහව. කාලය 

ශව්  කර තිබුශණ්්ත නවහව. ඒ වුණ්ත අෙ ශම් කථා කිහිපය් 

ඇහුවාන  විනාඩි  කිහිපය් ශහෝ කථා කර් න ඕනෑය කියා  

සිතුණා. ගරු සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා්ත එ්ක ළඟි්  වවඩ කළ 

න් ත්රීවරු්  ව ශය්  ුභවිව ශසේනසිංහලා, ශරෝසි ශසේනානායකලා, 

අශ ෝ් අශබ්සිංහලා රදී ව ශය්  නම් ඔ්ශකොන ගරු ශසේනසිංහ 

න් ත්රීතුනා කිේවා. එතුනාශේ ළඟි්  වවඩ කළ මිනිස්ුභ ව ශය්  

අපට වවරදිලා නවහව. නා පාර්ලිශම්් තුවට ඇවි්ත අවුරුදු අටයි. 

අනාතයවරශයකුණා ව ශය්  නා ප්ත ශවලා ඉ් නවා. ගරු අශ ෝ් 

අශබ්සිංහ නවතිතුනා අනාතයවරශයකුණා ව ශය්  ප්ත ශවලා 

ඉ් නවා. ගරු තලතා අතුශකෝරළ නවතිනිය  අනාතයවරිය් ශලස 

ප්ත වී ඉ් නවා. ශරෝසි ශසේනානායක නවතිතුමිය ශකොළඹ 

නගරාධිපතිනිය ව ශය්  ප්ත ශවලා ඉ් නවා. එන නිසා අපිට 

කිසින අඩුපාඩුව් ශවලා නවහව. අශන්  කාරණය  අපි 

නායකශයකුණාට සහශයෝගය් ශේ ශ්  ඒ නායකයාශග්  වරප්රසාෙ 

බලාශපොශරෝතතුශව්  ශනොශවයි. අපි ශද් පාලනයට රශේ හම්බ 

කර් න ශනොශවයි; ශවන ශෙය් ලබා ග් න ශනොශවයි; ානතාව 

ශවුවශව්  වවඩ් කර රෙරය, ප්ර ංසාව, ශගෞරවය ලබා ග් නයි. 

ශම් ශද්වල් තනයි අශ් නායකවරු අශප්  බලාශපොශරෝතතු 

වුශණ්.  

ගරු සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා සම්බ් ධශය්  කථා කරද්දී  අපි 

ෙව්කා, දිගටන රාාප්ෂවරු -නහි් ෙ රාාප්ෂ, නානල් 

රාාප්ෂ, ශගෝඨාභය රාාප්ෂ, චනල් රාාප්ෂ- අශ් තරුණ 

න් ත්රීතුන් ලා "බිලීශබෝයිලා" බවට ප්ත කරලා නඩ ගහ් න එවා 

තිශබන බව. අෙ රාාප්ෂවරු එ්ශකශන්ව්ත එ් ශ්  නවතිව 

සින්ත ශප්රේනොස නහ්තනයාට නඩ ගහ් න නඩ බාල්දි ටික් දීලා 

අශ් තරුණ න් ත්රීවරු එේවා. ශකශසේ ශවත්ත, නට අෙ එක් 

සනාථ වුණා. ඒ තනයි, ඉදිරි නාස  කිහිපය තුළ ානාධිපතිවරණය 

එනශකොට ායග්රහණය කර් ශ්  කවුෙ කියන  එක. ශම් ඉදිරිපස 

ඉ් න ගරු න් ත්රීතුනා හවශර් නට එ්ශකශන්ව්ත සභාශේ 

නවහව. රාාප්ෂවරු පවනලා ගිහි් .  අනිවාර්යශය් න එ්ස්ත 

ාාතික ප්ෂය ායගග්රණය කරනවා කියන එක අෙ ශම්  සභා 

ගවශබ්  තහවුරු ශවලා තිශබනවා.  

ගරු සින්ත ශප්රේනොස නහ්තනයා්ත එ්ක අපි්ත අවුරුදු කිහිපය් 

වවඩ කර තිශබනවා. එතුනා ශම් ශවනශකොට ගම්නාන 180් විවෘත 

කර තිශබනවා . ශගවල් 1200ක ප්රනාණයක වවඩ රරම්භ කර 

තිශබනවා. ශගවල් 2000ක ප්රනාණයක වවඩ අවස්  කර් න 

යනවා. ඔබතුන් ලා නිකම් හිත් න, එක ගම්නානයකි්  ශගවල් 

30් හවදුශවෝත ශගවල් කීය්ෙ කියා. ශනතුනාශේ උ්තසවවලට 

අපි ඒ ගම්නානවලට ගිහි්  තිශබනවා. එක ශගෙරකට ගිහි්  ඒ 

දු්ප්ත ානතාවශග්  අහ් න, ඒ ශගෙරකි් , එක වහළයකි්  

ශකතරම් ශසත් ඒ ශගෙර ඉ් න ෙරුවාට ලවශබනවා ෙ කියන 

එක. අපි ඒක අගය කර් නට ඕනෑ. එක ගම්නානයකට ශගවල් 

තිහ ගණශ්  ෙවම්න්ත කීය්ෙ? ශනතුනා ශම් අවුරුදු ශෙක තුන ඉවර 

ශවනශකොට ශම් වවඩ අවස්   කර් න යනවා. මීය ට කලි්  නිවාස 

අනාතයාං යට ලවබුණු ුවෙල් ග්තශතෝත මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි, හශය්   එක් වාශේ ප්රනාණය් තනයි ශනතුනාට 

ලවබී තිශබ් ශ් . ශනොනවාෙ කර තිශබ් ශ්  කියා ඒ වවඩ ටික 

බවලුශවෝත අඩුන ගණශ්  ල්ෂයකට රස් න ශගවල් ප්රනාණය් 

ශම් රශට් නිර්නාණය ශවනවා. න ට තිශබන කාලය විනාඩි  ්  

නිසා   නන දීර්ඝ ව ශය්  කථා කර් ශ්  නවහව. ඉ්නනි්  නශේ 

කථාව අවසාන කර් නම්. නඩ ශචෝෙනා නඩ වගුරු බවට ප්ත 

කරමි්  එතුනාට නඩ ගහ් නට තව්ත කළා. බුදු රාාණ්  

වහ් ශසේ ට්ත නඩ ගසා තිශබනවා. නබිතුනාට්ත නඩ ගසා 

තිශබනවා. ශාුභස් වහ් ශසේට්ත නඩ ගසා තිශබනවා. ශනච්චර 

වවඩ කරන ශනතුනාට්ත නඩ ගහනවා නම් ශද් පාලනශාදී අපට 

කවර කතා ෙ කියන එක නට අෙ ශ්තරුණා මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි.  එන නිසා නන  එක ප්ර ්නය් අහනවා. ගරු සින්ත 

ශප්රේනොස නහ්තනයා්ත එ්ක අපි ශකොශහේ ශහෝ බඩු ශබෙලා 

තිශබනවාෙ? එතුනාට එන එක ශචෝෙනාව් ශනොක්ෙ? එ්ස්ත 

ාාතික පා්ෂිකශයකුණාට ශගෙර් දු් නාය කියන එකයි. එහි යම් 

වරේ තිශබනවාෙ? එතුනා අෙ ඇනතිවරශය් බවට ප්ත ශවලා 

ඉ් ශ්   එ්ස්ත ාාතික ප්ෂය තුළි් .  එතුනාට එන අශන් 

ශචෝෙනාව තනයි එ්ස්ත ාාතික පා්ෂිකශයකුණාට ර්ෂාව් 

දු් නාය කියන එක. ඒක ශනොන වරේෙ?  ඒ වාශේන එතුනාට  

එන අශන් ශචෝෙනාව තනයි  වවඩ කර් න බවරි වවඩ ශනොකරන 

යම් නිලධාරිශය් නාරු කළාය කියන එක. අපි්ත  එශහනයි. අපි්ත 

වවඩ කරන මිනිස්ුභ. අපට ශද් පාලනය වවඩ් නවහව. අපි යම්  

අනාතයාං යකට ප්ත වුණාන ශකොයි ප්ෂය ෙ කියන එක අපට 

අොළ ශව් ශ්  නවහව. අපට අොළ ශව් ශ්  අනාතයාං ශා 

නිලධාරිශය් කියන එක විතරයි.  හවබවයි අපි්ත එ්ක "ශේම්" 

ගහ් න රශවෝත, අපි්ත එ්ක ශද් පාලනය කර් න රශවෝත 

අප කරන වවඩවලට බාධා කර් න රශවෝත ඒ වාශේන වවරදි 

ශෙය් කශළෝත අනිවාර්යශය් න අපි ඒ ස්ථානශා ීතතිය 

රියා්තනක කරනවා. අපි ඒක කර් නට භය නවහව. ශනොකෙ, අශ් 

ෙෑ්ත පිරිසිදු නිසා. 

   මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන එක ප්ර ්නය් අහනවා. 

ගරු සින්ත ශප්රේනොස නහ්තනයා   ත  ්  හම්බ කළාය කියා 

ශකොශහේ ශහෝ ශචෝෙනාව් තිශබනවා ෙ කියා කිය් න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නට විනාඩිය් ශේ න. කිසින 

නඩකාරශයකුණාට ශචෝෙනාව් කර් න බවරි වුණා, ගරු සින්ත 

ශප්රේනොස නහ්තනයා කිසින අවසථ්ාවක තන් ශේ පවුලට ශගෙර් 

දී තිශබනවාය; සින්ත ශප්රේනොස නහ්තනයාශේ පවුශල් උෙවිය 

අනාතයාං ශා වවඩ කරනවා කියලා කිය් න, සින්ත ශප්රේනොස 

නහ්තනයාශේ girlfriend ශකශනකුණාට, පවුශල් කට්ටියට, 

නෑෙෑයි් ට වාහන දීලා තිශබනවා කියලා කිය් න.  

පවුශල් කිසින ශකශන් අපි ශද් පාලනයට ගාව ග් ශ්  

නවහව. ඒ අපි පිරිසිදු පවුල්වලි්  රුන නිසා; පිරිසිදු  ශද් පාලනය් 

කරුන නිසා. සින්ත ශප්රේනොස නහ්තනයා ඉදිරි අනාගතශා 

අනිවාර්යශය් න ශම් රශට් ේෂ ානාධිපතිවරශය්, ේෂ 

නායකශය් බවට ප්ත ශවනවා. ශනොන නඩ ගවහුව්ත, රාාප්ෂ 

ීනතිකාව නව්තව් න අපට බවහව. ඊළඟ නවතිවරණශාදී සින්ත 

ශප්රේනොස නහ්තනයා එයිෙ, රනිල් වික්රනසිංහ නහ්තනයා එයිෙ, ුභවිව 

ශසේනසිංහ ශහෝ ශම් ප්ෂශා ශවන කවුරු ශහෝ නායකශය් එයිෙ 

කියලා රාාප්ෂවරු ීනතියට ප්ත ශවලා ඉ් ශ් . ඉහලා හිටලා 

ශහෝ අපිට්ත ශපොඩි නඩ් ගහ් න. ශනොකෙ, අපිට්ත අනාගතශා 

ශහෝ ඒ වාශේ බලාශපොශරෝතතුව් තිශබනවා. ශම් රශට් නෑත 

ඉතිහාසශා ප්ත වුණු ානාධිපතිවරු්  වන ශේ.රර්. ායවර්ධන 

නවතිතුනා, රණසිංහ ශප්රේනොස නවතිතුනා, ානාධිපති ව ශය්  ප්ත 

ශනොවුණ්ත, ගාමිිජ දිසනායක, ලලි්ත ඇතුළ්ත ුවෙලි, රනිල් 

වික්රනසිංහ කිය් ශ්  ශම් රශට් ානතාව අගය කරන නායකයි් . 

ඒ වාශේ, ශම් රශට් පහළශවන ේෂන ානාධිපතිවරශය් බවට 

සින්ත ශප්රේනොස නහ්තනයා ප්ත ශවනවා කියන එක නන ප්රකා  

කරනවා. එතුනාශග්  යම් ශෙය් ලබා ග් න ශනොශවයි, රශට් 

ඉදිරි අනාගතය ශවුවශව්  අපි එතුනා්ත සනඟ ඉ් නවා කියන 

පිජවිඩය ලබා ශෙමි්  නශේ වචන ස්වල්පය අවස්  කරනවා. 

ශබොශහොන ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි.  
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පාර්ලිශම්් තුව 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීය ළඟට, ගරු බ් දුල ලාල් බණ්ඩාරිශගොඩ න් ත්රීතුනා. ඊට 

ප්රථන ගරු ශේලු  කුණානාර් න් ත්රීතුනා මූලාසනයට පවමිශණනවා 

ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා මූලාෙනසයන් ඉවත් 

වුසයන්  ගරු සේලු කුණාමාර් මහතා  මහතා මුලාෙනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு மவலு குமார் அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE left the 
Chair, and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බ් දුල ලාල් බණ්ඩාරිශගොඩ න් ත්රීතුනා කථාව කර් න.  

 
[අ.භා. . 6] 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිසගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අෙ ඉතා වවෙග්ත අනාතයාං  

ශෙකක වවය ශීර්ෂ පිළිබහ විවාෙය පවවව්තශවන ශම් ශේලාශේ, නට 

ශම් සභාව දිහා බවලුවාන සාර්ථක කථාව් කර් න තරම් ර්තන 

වධර්ය් ලවශබ් ශ්  නවහව. ඒකට ශහේතුව, ශම් ශවනශකොට 

අශ් විප්ෂශා කිසින න් ත්රීවරශය් ශම් සභා ගර්භශා නවහව. 

විරුද්ධ ප්ෂශා සියලු න් ත්රීවරු සභා ගර්භශය්  පවනලා ගිහි්  

ඉවරයි. ඒකට ශහේතුව් තිශබනවා. නිවාස අනාතයාං ය ගවන 

විශේචනය කර් න නවගිටුන උෙය ගම්න් පිල වාශේ න් ත්රීවරු, ඒ 

අයශේ කථාශේ ශනොනවාෙ ප්රකා  කශළේ කියලා, පද්න උෙය ා් ත 

වවනි න් ත්රීවරු ශනොනවාෙ ඒ අයශේ කථාශේදී ප්රකා  කශළේ 

කියලා නන අහශගන හිටියා. ශම් අය නවගිට්ශට් නහ ශලොකුණා 

විශේචනය් කර් නයි. හවබවයි, ඒ අයට විශේචනය කර් න,  

පහර ගහ් න ශෙය් ඉතිරි ශවලා තිබුශණ් නවහව. අශ් 

ගම්න් පිල නහ්තනයා ශබොශහොන අනාරුශව්  ගවටගහලා රටට 

කිය් න උ්තසාහ කළා - එතුනා කථා කශළේ ශම් පාර්ලිශම්් තුවට 

ශනොශවයි. එතුනා නාධයයට කථා කශළේ.- තවන ශකටුම්ප්ත 

කරලාව්ත නවති, තවන වයවස්ථාව කියලා වචනයව්ත පාවිච්ි  

කර් න බවරි, සාකච්ඡා නට්ටශම් තිශබන කාරක සභාවල වාර්තා 

ශගොුව කරලා හෙුන වාර්තාව් අරශගන, "ශම් රශට් බුද්ධ  ාසනය 

නවති කර් න හෙනවා" කියලා; එවවනි ීනතිය් නව් න උ්තසාහ 

කළා. එතුනාශේ කථාශව්  සම්පූර්ණ අවධානය ශයොුව කශළේ ඒ 

සහහායි.   

පද්න උෙය ා් ත නහ්තනයා කිය් න උ්තසාහ කළා, අශ් 

ුනරාවිෙයා ස්ථාන විනා  ශවනවා කියලා. ඒ කථාව යටි්  තිබුශණ් 

ාාතිවාදි කථාව්. ඒ කථාව යටි්  ශම් රශට් ෙකුණාශණ් මිනිුභ් ශේ 

හවම ම්වලට කරන කථාව් තනයි ගවබ් ශවලා තිබුශණ්. ශම් 

පාර්ලිශම්් තුශේ පුභ ශපළ ුනංි  න් ත්රීවරු එ්ශකශන් 

ශෙශෙශන් සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාට නඩ ගහ් න අසාර්ථක 

උ්තසාහයක ශයදුණා. හවබවයි, එශහන නඩ ගහ් න තරම් 

කාරණය්, කිසින ශෙය් ශම් අනාතයාං ශා ඉතිරි ශවලා නවහව. 

ප්රචාරක වියෙන් ගවන කිය් න උ්තසාහ කළා. ශම් උෙවියශේ 

රාය පාලනය කරන කාලශා ශම් රශට් ස් ෙර් නවලට, 

සවණශකළිවලට, ප්රචාරක වියෙම්වලට ශකොයි තරම්  ුවෙල් ශව්  

කළාෙ කියලා ඒ අය ේ ශ්  නවහව. නව්තනම් ෙවනශගන  හිතා නතා 

සඟවනවා.   

අශ් විප්ෂශා න් ත්රීවරු හිටියා නම්, බුද්ධ  ාසනය 

කිය් ශ්  ශනොක්ෙ කියලා අහග් න තිබුණා. ෙව්  කථා කරලා 

ගිය නහ ශලොකුණා ශබෞද්ධය් ට නන කිය් න කවනතියි, බුද්ධ 

 ාසනය කිය් ශ්  ශනොක්ෙ කියලා වචන ශෙකකි්  කිය් න 

කියලා. මූලසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශකටිශය්  කිේශවෝත 

බුද්ධ  ාසනය කියලා කිය් ශ්  බුදු් ශේ අුව ාසනාවයි. 

බුදු් ශේ අුව ාසනාව ශනොක්ෙ? බුදු් ශේ අුව ාසනාව තනයි, 

 සබ්බ පාපස්ස අකරණං 

 කුණාසලස්ස උපසම්පො  

 සි ්තත පරිශයොෙපනං  

 ඒතං බුද්ධානසාසනං 
 

එනම්, සියලු පේ ශනොකළ යුතුය. කුණාසලශා හවසිරිය යුතුයි. සිත 

නනාව ෙනනය කළ යුතුයි. ඒ සියලු බුදුරාාණ්  වහ් ශසේලාශේ 

අුව ාසනාවයි. හවබවයි, බුද්ධ  ාසනය ගවන කථා කරන, ුභදු 

පිරුවට ඇහග්ත නහ ශලොකුණා ශබෞද්ධයි්  නල් වටිටි අරශගන  

ප් සල් ගිහි්  ාාතිවාදි, රගම්වාදි හවම ම් වුනර් න බුද්ධ  ාසනය 

පාවිච්ි  කරනවා. ඒක බුදු රාාණ්  වහ් ශසේශේ ශප් වා දීනට, 

බුදු හාුවදුරුව් ශේ ධර්නයට සම්පූර්ණශය්  පටහවනියි. "සබ්බ 

පාපස්ස අකරණං." බුද්ධ  ාසනය නානශය් , ුභදු පිරුවට 

ඇහශගන ප් සල් ගාශ්  ගිහිල්ලා, නල් වට්ටි අරශගන, ශබොරු 

ශබෞද්ධය්  හවටියට ශපීත සිටින ශබෞද්ධය්  කරන ශනශහන 

කරන  ශද් තනයි ශලොකුණාන පවුකාර වවශඩ්. ඒ නිසා නා කිය් න 

කවනවතියි, - 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

පාප කර්නය්. 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිසගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

වි ාල පාප කර්නය්. "ඉධ ත්පති ශපච්ච ත්පති" 

පවුකාරශයෝ ශනශලොව්ත තවශවනවා, පරශලොව්ත තවශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි,  ශම් නහ ශලොකුණා ශබෞද්ධශයෝ 

ප් සල් ගිහිල්ලා, ස්වාමීය ්  වහ් ශසේලාට ුවවාශවලා, නාධය 

ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ශනපනණ කල් ශද් පාලනය කථා කළා. 

හවබවයි, ඒ ශගොල්ශලෝ එක ෙහම් පාසලකට ශගොඩනවඟිල්ල් 

හෙලා නවහව. ුනංි  ෙරුශවෝ, අහිංසක ෙරුශවෝ ෙහම් පාසල්වල ගස් 

යට තනයි ඉශගන ග් ශ් . අපි ශහට ෙහම් පාසල් 200කට ධර්න 

 ාලා ශගොඩනවඟිලි ඉදි කර් න පට්  ග් නවා. ඒ ශබෞද්ධ ෙහම් 

පාසල් විතර් ශනොශවයි. හි් දු ෙහම් පාසල්, කශතෝලික ෙහම් 

පාසල්, ඉස්ලාමීය ය ෙහම් පාසල් රදී හවන ෙහම් පාසලකන 

අභිවෘද්ධිය ශවුවශව්  අපි ප්රතිපාෙන ශව්  කරලා තිශබනවා. අපි 

මීය ට කලි්  ශගොඩනවඟිලි  0් හවදුවා.  ශහට ශගොඩනවඟිලි 200කට 

ුවල්ගල් තියනවා. ශම් ශබෞද්ධය් ට ශනොනවාෙ කර් න 

ුනළුව් කන ලවබි තිශබ් ශ් ? නහ ශලොකුණා ශබෞද්ධය්  වාශේ 

තනයි ඒ අය කථා කර් ශ් . ශබෞද්ධාගශම් අයිතිකාරය්  විධියට 

තනයි ඒ අය කථා කර් ශ් . ත්රිපිටකය ාාතික උරුනය් බවට 

ප්ත කර් න රියා කිරීන නිමි්තශත්  අපි අෙ ශම් කටයුතු අෙ 

රියා්තනක කර් න පට් ශගන තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි.  

ඊළඟට, නිවාස අනාතයාං ය පිළිබහව එල්ල වී තිශබන 

ශචෝෙනාවකට උ්තතර ශේ න නට අව යයි. අශ් ුභවිව ශසේනසිංහ 

ඇනතිතුනා පවහවදිලිව කිේවා වාශේ ෙව්  ශම් අයට කිය් න ශවන 

ශචෝෙනාව් නවති නිසා, එ්ස්ත ාාතික පා්ෂිකය් ට තනයි 

ශගවල් ශේ ශ්  කියලා ශම් සභාශේ කිය් න උ්තසාහ කළා. 

829 830 



2019 නාර්තු 16 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නිවාස දීන සම්බ් ධශය්  ඉඩම් 

කච්ශච්රි පවවව්තවීශන්  පුභ, ප්රාශද්ශීය ශල්කම් විසි්  සකස් කරන 

ලෙ ලවයිස්තුව් සෑන ප්රාශද්ශීය ශල්කම් කාර්යාලයකන තිශබනවා. 

ඒ ඉඩම් කච්ශච්රි පව්තව් ශ්  නාස 3් පනණ කාලය් තිස්ශසේ 

අයදුම් ප් කවහවීශන්  පුභවයි. පළා්ත ඉඩම් ශකොනසාරිස්තුනා 

තනයි අයදුම් ප් කවහව් ශ් . සියලු  ුනව්ත ප්තවල, ග්රාන නිලධාරි 

කාර්යාලවල ෙව් වීම් පළ කරලා තනයි, අයදුම්කරුව් ට ඉදිරිප්ත 

ශව් නය කියලා ෙවුවම් ශේ ශ් . ඒ සහහා සම්ුවඛ් පරී්ෂණ 

පවව්තවීශන්  පුභව තනයි, ඉඩම් සහ නිවාසලාීන නාන ශල්ඛ්නය 

සකස් කරලා තිශබ් ශ් . ඒ නාන ශල්ඛ්නශය්  තනයි නිවාස ලබා 

දිය යුතු ුභදුස්ස්  ශතෝරා තිශබ් ශ් . ශම් ඉඩම් සහ නිවාස 

ලබාදීලා තිශබ් ශ්  එ්ස්ත ාාතික පා්ෂිකය් ට කියලා 

කවුරු්  ශහෝ කියනවා නම් ඒක බරපතළ ශචෝෙනාව්. ඒ වාශේන 

එය බරපතළ වරේ සහ අභූත ශචෝෙනාව්. නුව්ත ුභවිව 

ශසේනසිංහ ඇනතිතුනා කියුන කථාශේ ඇ්තත් තිශබනවාය කියලා 

නා කිය් න කවනවතියි. ුභදුස්ස්  ශතෝරනශකොට වවඩිුනර එ්ස්ත 

ාාතික පා්ෂිකය්  ශ්තශර් න ඇති. ඒකට ශහේතුව ශම්කයි. 

ශනතුන් ලාශේ කාලශාදී -පුභගිය කාලශාදී- ඉඩම් දු් ශ් , 

ශගවල් දු් ශ් , නිවාස ණය් දු් ශ්  පවහවදිලිවන ශද් පාලනය 

බලලායි. ඒ නිසා සනෘද්ධි සහනාධාරය ඇතුළු සහනාධාර එ්ස්ත 

ාාතික පා්ෂිකය්  බහුතරයකට ලවබී නවහව. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනනි, තව විනාඩියකි්  ඔබතුනාශේ කථාව අවස්  

කර් න. 

 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිසගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ඒ නිසා ශම් නිවාස ලවශබන අය අතශර් වවඩිුනර එ්ස්ත ාාතික 

පා්ෂිකය්  හිටිශයෝත ුනදුන ශව් න ශෙය් නවහව. හවබවයි නා 

ේ නා තරමි්  වවඩිුනරන තවන්ත ශම් සහනාධාර, ශම් නිවාස ලවබී 

තිශබ් ශ්  ප්ෂ ශේෙයකි්  ශතොරව, අසාධාරණයට ල් වුණු 

අයටයි. ඒ අතර ශපොශහොට්ටුවට ඡ් ෙය දු්  අය තනයි බහුතරය් 

ඉ් ශ් . 

තව එක කාරණය් කියලා නශේ කථාව අවස්  කර් නම්. 

ෙව්  ශම් සභාශේ ශචෝෙනාව් කළා, ශගවල් හවදුවාට වවසිකිළි 

නවහවයි කියලා. අපි පුභගිය ෙවසක ඇල්පිටිශා නිවාස ශයෝානා 

ක්රනය් විවෘත කළා. ඒ තනයි, ශ්රීන්ත ලලිත රාාප්ෂගන. ශ්රීන්ත 

ලලිත රාාප්ෂ තනයි, ශම් පාර්ලිශම්් තුශේ හිටුන පළුවවන 

අධිකරණ ඇනතිතුනා. ශ්රීන්ත ලලිත රාාප්ෂ නවතිතුනාට උපහාර 

පිිජස එතුනාශේ නමි්  එය විවෘත කළා. එක නුවස්සශය් 

එතවනට ඇවිල්ලා සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාට කිේවා, "ගරු 

ඇනතිතුනනි, අපි ශනශත් කල් විව්ත වුශණ් වවසිකිළියකයි" 

කියලා. වවසිකිළියක විව්ත වුණු මිනිුභ් ට්ත ශගවල් ශේ න 

වාසනාව ලවබුණු නිවාස ඇනති සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාට්ත, ඒ 

වාශේන, මිරිස ් කුණාඩු ප්රහාර නවද්ශද්්ත ඉවසාශගන කටයුතු කරුන, 

සවබෑ ශබෞද්ධකන ශප් වුන අශ් බුද්ධ  ාසන ඇනති ගාමිිජ 

ායවික්රන නවතිතුනාට්ත  සභ පතමි් , සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාට 

ශම් රශට් ලවබිය යුතු තවන ලවශබන එක කාටව්ත වළ්ව් න 

බවහවයි කියන එක්ත ප්රකා  කරමි්  නශේ කථාව අවස්  

කරනවා.   
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අශ ෝ් අශබ්සිංහ රාාය ඇනතිතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි 

 ක කාලය් තිශබනවා. 

[අ.භා. .  ] 
 

ගරු අසශ්ෝක් අසේසිංහ මහතා (ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් 

සෙේවා රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க - மபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் மசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - State  Minister of Transport 
and Civil Aviation) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, විනාඩි 10ක කාලය විනාඩි 

 කට අඩු ශවලා. කන් නවහව. 

2019 අය වවය කාරක සභා අවස්ථාශේදී, බුද්ධ  ාසන හා 

වයඹ සංවර්ධන අනාතයාං ය සහ නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ 

සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ශා වවය ශීර්ෂ පිළිබහව කථා 

කිරීනට ලවබීන ගවන නා ස් ශතෝෂ ශවනවා.   උශද් වරුශේ සිට 

විප්ෂශා පුභ ශපළ න් ත්රීවරු්  සරිය ශලස ශම් විවාෙයට 

සම්බ් ධ වුණා. එශසේ සරිය ශලස සම්බ් ධ වීශන් න 

ශ්තශරනවා නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු 

අනාතයාං ශා කාර්ය්ෂනතාව. එන නිසා තනයි එතුන් ලා ප්රහාර 

එල්ල කශළේ, ශම් අනාතයවරයාට. ෙව්  රාය පව්තශත්  ප්රති ප්රහාර 

එල්ල කරනශකොට  විප්ෂශා න් ත්රීවරු්  පුභ බවහවලා ගිහිල්ලා. 

ෙව්  විප්ෂශා න් ත්රීවරු්  කවුරු්තන සභාශේ නවහව.  

එතුන් ලා හවන ශවලාශේන කථා කශළේ ශම් නිවාස සංකල්පය 

ගවන ශනොශවයි, ශම් සංකල්පශා ප්රචාරක වියෙම් ගවන. නා 

අහශගන හිටියා එක න් ත්රීවරශය් කිේවා, 201 දී ප්රචාරක වියෙන 

රුපියල් ල්ෂ 200යි, 2016දී ප්රචාරක වියෙන රුපියල් ල්ෂ 

 00යි, 2017දී ශනපනණයි රදී ව ශය් . 201 දී රුපියල් ල්ෂ 

200ක ුවෙල 2016දී සහ 2017දී වවඩි ශව් නට ශහේතුව ශනොක්ෙ? 

නිවාස හවදුවා. නිවාස හවදුවාන ඒ පිළිබහව ප්රචාරය් කර් නට 

ඕනෑ. ඒක තනයි සානානය ක්රනය. අපි ෙව්කා ඒ ෙවස්වල ප්රචාරය 

කරලා තිබුශණ් ශකොශහොනෙ කියලා, ුවළු රශට්න cutouts ගහලා. 

ශම් ප්රචාරය ගවන කථා කරන විට නට නත් වන කාරණය් 

තිශබනවා. ගරු ශහේෂා විතානශේ න් ත්රීතුනා්ත ඒ ගවන කිේවා. 

නශේ අනාතයාං ශය්  -ප්රවාහන අනාතයාං ශය් - ඔය කියන 

ප්ෂශා ානාධිපති අශ්්ෂකයා පුභගිය ානාධිපතිවරණයට බස ්

රථ අරශගන ගියා. ඒ සහහා තව රුපියල් ල්ෂ 1, 2 ් 

ශගව් න්ත තිශබනවා. එශහන   අය තනයි ශම් ප්රචාරක කටයුතු 

ගවන කථා කර් ශ් .  

ලංකාශේ ශගවල් තිශබ් ශ්   ,26 ,000යි. ශම්  ,26 ,000්  

 ,13 ,000් විතර ග්රාමීය ය නිවාස. නාගරික නිවාස 900,000 

ගණන් තිශබනවා, වතු නිවාස 22 ,000් පනණ තිශබනවා. 

නුව්ත, තව්ත අලු්ත නිවාස 22 ,000ක 2 0,000ක පනණ 

අව යතාව් තිශබනවා. ශනතුනා ඒ වවඩසටහන රියා්තනක 

කරශගන ය් ශ්  ඒ අව යතාව සහහායි. අශ් කුණාරුණෑගල 

දිස්ත්රි්කශා පනණ් තව රෙර්  ගම්නාන 70් පනණ විවෘත 

කර් නට තිශබනවා. ශම් වන විට 12් පනණ විවෘත කරලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේන, ඒ රෙර්  ගම්නාන හෙද්දී ඒ ඉඩන 

ශනොමිශල් ලබා ශෙනවා.  ඉඩන ශනොමිශල් ලවශබනවා, ඉඩන 

ලවශබනවා්ත සනඟන නිවාස ලවශබනවා, ඒ නිවසට ඔ්ුනවකුණා්ත 

ලවශබනවා. පුභගිය අවුරුදු 10 - 1 ක කාලය තිස්ශසේ එවවනි කිසින 

ශෙය් ානතාවට ලවබුශණ් නවහව. රෙර්  ගම්නාන වවඩසටහන 

තුළි්  ඉඩන ශනොමිශල් ලවශබනවා; නිවාසය ලවශබනවා. නිවස 

සහහා ුභළු ශපොලියකුණා්ත සනඟ යම්කිසි ුවෙල් ශගව් නට 

තිබුණ්ත, ඔ්ුනවකුණා්ත සනඟ තනයි ඒක ලවශබ් ශ් .  

ඒ වාශේන, එතුනා අලු්ත වයාපෘතිය් රරම්භ කරලා 

තිශබනවා "උොකළ ගම්නාන" කියලා. උොකළ ගම්නානය් ශලස 

831 832 



පාර්ලිශම්් තුව 

හඳු් ව් ශ්  ග්රාන නිලධාරි වසනක  නිවාස නවති පවුල්වලට 

නිවාස ලබාදීන සහ තිශබන නිවාස අලු්ත වවඩියා කිරීනයි. "උොකළ 

ගම්නාන" වවඩසටහන කුණාරුණෑගල දිස්ත්රි්කශා නශේ රසනශය්  

පට්  ග්තතා. නන ශහට ෙවශසේ්ත උොකළ ගම්නානලාභි්  100කට 

ශච් ප්ත ප්රොනය් කරනවා.  ඒ තුළ රුපියල්  00,000ක ණය් 

සහ රුපියල් 1 0,000ක රධාරය් ඇතුළ්ත ශවනවා. ෙව්  එතුනා 

තී් දු කරලා තිශබනවා නිවාසය් සාො ගවීතනට රුපියල් 

6 0,000් තනයි ශේ ශ්  කියලා. ඒ තුළ තිශබන රුපියල් 

 00,000 ණය ුවෙල සියයට  .  ශපොලියට ලබා ශේ ශ් , අවුරුදු 

 කි්  10කි්  පනණ ශගව් නට. ඒ වාශේන, ඒ තුළ රුපියල් 

1 0,000ක රධාරය් තිශබනවා. කුණාරුණෑගල දිස්ත්රි්කශය්  ඒ 

වවඩසටහන රරම්භ කරලා තිශබනවා, නන ශහට ෙවශසේ ඒ ප්රොනය  

කරනවා. 2019 වසරට පනණ් එතුනාශේ අනාතයාං ය යටශ්ත 

රුපියල් ශකෝටි 1,029ක වයාපෘති තිශබනවා. ශම් වයාපෘති අපි 

2019 වර්ෂශා රරම්භ කරලා අවස්  කර් නට ඕනෑ. ඒ වාශේන, 

ශම් වසර   තුළ එතුනාශේ අනාතයාං යට රුපියල් බිලියන 

 6.87් ලවබිලා තිශබනවා. ඒ කිය් ශ්  රුපියල් ශකෝටි  ,687්. 

ඒශක්  රුපියල් ශකෝටි  , 00්න මූලධන වියෙම්. වර්තන වියෙම් 

තිශබ් ශ්  ඉතා ුභළු ප්රනාණය්. මූලධන වියෙම් ව ශය්  

රුපියල් ශකෝටි  , 00් වියෙම් කරලා තිශබනවා. නන එතුනාට ුභබ 

පතනවා. ශනොකෙ, ශම් රරංි ය නිසා පනණ් ගවරඩියාට භූමි 

ශතල් ගවහුවා වාශේ විප්ෂය භයශවලා දුවනවා නම් ශම් කටයුතු 

ඉෂ්ට සිද්ධ වුණාට පුභව ශකොශහොන තිශයයිෙ?  

ගරු සින්ත ශප්රේනොස ඇනතිතුනාට්ත, බුද්ධ  ාසන හා වයඹ 

සංවර්ධන අනාතය ගරු ගාමිණී ායවික්රන ශපශර්රා නවතිතුනාට්ත 

ුභබ පතමි් , -එතුනාශේ අනාතයාං යට අොළ වවය ශීර්ෂය්ත අෙ 

විවාෙයට ගවශනන නිසා- නශේ කථාව අවස්  කරනවා. ශබොශහොන 

ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. .59] 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (මහාමාර්ග හා මාර්ග 

ෙංවර්ධාන රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - தநடுஞ்சாகலகள், வீதி 

அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake - State Minister of Highways 
and Road Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අශ් නිශයෝාය නායක, ගරු 

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනාශේ නායක්තවය යටශ්ත පවතින 

සංස්කෘතික කටයුතු අනාතයාං ය ගවන වචනය් කථා කිරීනට 

ලවබීන ගවන නා ස් ශතෝෂ ශවනවා. නට තිශබ් ශ්  විනාඩි 10් 

වවනි  ශකටි කාලය්  නිසා, නන ඉතාන ශේගශය්  නශේ අෙහස ්

ප්රකා  කර් නම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, විප්ෂශය්  සින්ත ශප්රේනොස 

නහ්තනයාට එක දිගට ශචෝෙනා කශළේ, එතුනා ප්රචාරයට වවඩිුනර 

වියෙන් ෙරනවා කියලායි. කවුරුව්ත ශචෝෙනා කශළේ නවහව, ඔහු 

වවඩ කර් ශ්  නවහව කියලා. ඔහු වවඩ කරනවා, වවඩ කරන 

ශද්වල්වලට ප්රචාරය ලබා ග් නවා කියන ශද් තනයි ඔවු්  කිේශේ. 

ඒශක් න ශ්තශරනවා, එතුනා පුභගිය කාලශා නිවාස 

අනාතයාං යට සහ කලා ්ශෂේ්යට ශකොයි තරම් වවඩ ක් ෙරාව් 

කළාෙ කියලා. 

ගරු ගය් ත කරුණාතිලක ඇනතිතුනා ගවන්ත වචනය් 

කිය් නට ඕනෑ. එතුනාශේ කාලශා තනයි නවතා ෙනා තිබූ සරසවි 

සම්නාන උශළල, රාාය සම්නාන උශළලවල් එක දිගට පව්තවා 

කලාකරුව් ට යම් ශසේවය් කශළේ. ඉති් , ශම් සියලුන ශද් 

අහශගන ඉ් න ානතාව ශ්තරුම් ගීත, ශම් වශේ වවඩ කරලා ුභළු 

ප්රචාරය් ග්තතාට ශනොකෙ කියලා. සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා 

කරුන නිවාස ශයෝානා ක්රන, හෙුන ශගවල් හවනොන රූපවාහිීතය 

ඇතුළු නාධයවලි්  ෙකි් නට ලවශබනවා. එන නිසා ඒ පිළිබහව 

කවුරුව්ත ශෙොස් කියන එක් නවහව කියලා නා හිතනවා. 

ශනොකෙ, ශකොච්චර නිවාස  හවදුණාෙ, නහාන ුවෙල් ශකොච්චර වවය 

කරලා අහිංසක දු්ප්ත ානතාවට ශගවල්වල ඉ් න අවසථ්ාව 

සලසා දු් නාෙ කියන එක ෙවන ගවීතශම් අයිතිය් ානතාවට 

තිශබනවා. ඒ වාශේන නශේ ශයෝානා කිහිපය්න නන ශම් 

අවස්ථාශේ සභාගත කර් න බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම් ප්ර ්නයට අොළ 

ශනොවුණ්ත ශම් ගවන්ත නන සහහ්  කර් නට ඕනෑ. අෙ උශද් 

වරුශේ නා නිවශසේ නවති අතශර් ශබොශහෝ ශෙශන් බවණලා තිශබ්. 

නශේ මිතුර්  පවා බවණලා තිශබ්. මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, 

නශේ මි්ය් ට කිය් ශ් , ගරු පාර්ලිශම්් තු න් ත්රීවරු් ට 

ශකොශ්්  හා අශනකුණා්ත න්ත ද්රවය ගවන පරී්ෂණය් පව්තව් න 

කියන ශයෝානාව නන ඉතාන සද්භාවශය්  කශළේ. ශනොකෙ, 

පුභගිය කාලශා මිරිස් කුණාඩු අරශගන, ශපොලු අරශගන, වවඩිහිටි 

තා්තතා ශකශන් වශේ සිටින කථානායකතුනා නර් න  

මූලාසනය ශෙසට ගිය අය ගවන,  ඒ අයශේ හවසිරීන බලද්දී නට 

වි ාල සවකය් ඇති වුණා, ශම් අය පියවි සිහිශය්  ශනොශවයි ඒ 

ශද්වල් කශළේ කියලා. Ice, KG, cow boy, cow girl, ecstasy 

වශේ ශද්වල් පානය කරලා තනයි ඒ නවර විප්ෂය 
 

[මූලාෙනස  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කථානායකතුනා හඹාශගන ගිහිල්ලා, කථානායකතුනාශේ ුනටුව 

පවා - [බාධා කිරීම්] ඉති් , ඒ වශේ වි ාල සවකය් තිශබන නිසා 

තනයි න් ත්රීවරු් ව check කර් න කියලා නන කිේශේ. ශනොකෙ, 

පියවි සිහිශය්  ඒ වවශඩ් කර් න බවහව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, පුභගිය නාර්තු 11වවනිො, 

නශේ උප්  දිනය ො උශද් 6.30ට හිටුන ානාධිපති නහි් ෙ 

රාාප්ෂ නහ්තනයා නට කථා කළා. කථා කරලා ුභබ පවතුවා, 

"ර් ා් , ුභබ උප්  දිනය්. ශකොශ්්  ගහුන උ්  වවඩි 

වවඩිශය්  අල්ල් න ලවශබන උප්  දිනය් ශේවා!" කියලා.  

අශ් අගනවතිතුනාව්ත, ානාධිපතිතුනාව්ත නට ුභබ පවතුශේ නවහව. 

නුව්ත, නහි් ෙ රාාප්ෂ නහ්තනයා නශේ උප්  දිනයට ුභබ 

පවතුවා. එතශකොට නන එතුනාට කිේවා, "ගරු හිටුන 

ානාධිපතිතුනනි, ශකොශ්්  වවඩිුනරන ගහ් ශ්  සහ 

ශග් ව් ශ්  ශපොදු විප්ෂශා කට්ටිය. මීය ගුවව ප්රශද් ශා සිටියා 

ශකොශ්්  ශග් වන, කුණාඩු ශග් වන නිශයෝාය ඇනතිවරශය්. 

STF එශ් ලතීේ නහ්තනයා ගිහිල්ලා ඔහුව අල්ලද්දී, ඔබතුනා 

chopper එශක්  ගිහිල්ලා උම්නා දීලා ඔහුව ශබ්රා ග්තතා" 

කියලා. ශනවවනි ඉතිහාසය් තිශබන පාර්ලිශම්් තුව් තනයි 

ශනතවන තිශබ් ශ් . ඒ නිසා නන සද්භාවශය්  ශම් ශද් කියනවා; 

නන ශබොශහොන වග කීශන්  කියනවා, ලංකාවට වවඩිශය් න 

එතශනෝල් ශග් ව් ශ්  ශනතවන ඉ් න  ශෙශන්. ශනතවන 

ඉ් න  ශෙශන් තනයි ශලොකුණාන එතශනෝල් වයාපාරිකශයෝ. 

 

ගරු මන්ත්රීවරසයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශනතවන ශනොශවයි, එහා පව්තශ්ත. 

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔේ. ශනතවන කිය් ශ් , ශම් House එශ්; ශම් නිවශසේ. 

833 834 

[ගරු අශ ෝ් අශබ්සිංහ නහතා] 
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ගරු මන්ත්රීවරසයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශම් පව්තශ්ත ශනොශවයි, අර පව්තශ්ත. 

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

නන හවනොන ති්තත ඇ්තත කථා කරනවා. අශ් එ්ශකශන් 

ඉ් නවා, එශහේ තු් ශෙශන් ඉ් නවා. ඕනෑ නම්, නන නම් 

කිය් නම්. 

[බාධා කිරීම්] අශ් ශකනා තරහ ශව් ශ්  නව්තනම්, නන නන 

කිය් නම්.[බාධා කිරීම්] අශ් ශකශන් molasses ශපොදි ගණ්  

විකුණාණනවා. නුව්ත ඒ පව්තශ්ත තනයි ශලොකුණාන එතශනෝල් 

වයාපාරිකය්  තු් ශෙශන් ඉ් ශ් . [බාධා කිරීන්] ඒක තනයි. 

 

ගරු මන්ත්රීවරසයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
නන කිය් න. 

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

[බාධා කිරීම්] ලංකාශේ ශලොකුණාන  එතසනෝල් වයාපාරිකයන් 

තුන්සදනා තමයි ලක්ෂනමන් වෙන්ත, සජොන්ෙන න් ප්රනාන්දු, 

අරුන්දික ප්රනාන්දු. [බාධා කිරීන්] ඊළඟට, අශ් ශකශන්. 

කිේවාට, කන් නවද්ෙ? ඇයි, ඇහව වහ් ශ් . කිය් න එපා, 

කියලා කියනවා. [බාධා කිරීම්] ශහොහයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 

න් ත්රීතුනනි, ශන් න ශම්ක තනයි ත්ත්තවය; සවබෑ ත්ත්තවය. 

ඇශනරිකාශේ ශඩොනල්ඩ් ට්රම්් පවා වවෙය පරී්ෂණයකට 

භාානය ශවනවා. ඉති්   ඒ නිසා, - 

 

ගරු මන්ත්රීවරසයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අශ් පව්තශ්ත කවුෙ?[බාධා කිරීම්]  

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ෙව්  නන කිේශේ; ඇහුශණ් නවද්ෙ? [බාධා කිරීන්] ඔබතුනා 

නවඟිටලා කිය් න ශකෝ. ුවලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම්ක 

තනයි සවබෑ ත්ත්තවය. නන සද්භාවශය්  ශම්ක කශළේ.  අෙ 

ලංකාශේ පාර්ලිශම්් තුශේ 
[මූලාෙනස  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ප්ෂ, විප්ෂ ශේෙශය්  ශතොරව ශම් ශද් පානය කරන නිසා නන 

පවහවදිලිව ශකළි්  කිය් නම්, ර් ා්  රානනායක ශකොශ්්  

ශග් වනවා; ශකොශ්්  ගහනවා කියලා උපකල්පනය කරලා 

නශේ ඉදිරිපිට, ඉස්ශසල්ලාන නශේ ශල් ශච් කර් න. 

ශෙවවනියට, ශම් ඉස්සරහ ශපශළේ ඉ් න ශතෝ ඩන්  

නහ්තතයාශේ ශල් ශච් කර් න. ඔ් න, නන නන් කිේවා. නන 

ශම් කියන ශද්වල් එකකි් ව්ත නන ශනශත් කල් පවරදිලා නවහව. 

ශනශත් කල් නන කියූ අනාවරණය් ශග්  පවරදිලා නවහව. 

බවසිල් රාාප්ෂශේ නල්වාශ්  ශේ ගවන, ශගෝඨාභය රාාප්ෂ 

නහ්තනයාශේ කතරගන ශගවල් ගවන,  අර්ජු්  ඇශලෝසියස් 

ඇවිල්ලා ි ි ශේ නගුල් ශගෙර හිටිය එක ගවන ප්රථන වතාවට 

අනාවරණය කශළේ නන. ඒ වාශේන ර්තතරං කියන කුනවා  

ළනශය්  වෂණය කරුන එක  වාශේ ශද්වල් ගවන නන ප්රක  කළා. 

සනහර න් ත්රීවරු කියනවා, නන ශම්වා කර් ශ්  ුභනානශය්  

ුභනානයට publicity බලාශපොශරෝතතුශව්  කියලා. නට ඕනෑ 

කරන publicity එක් නවහව.  
 

ගරු මන්ත්රීවරසයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කුනශව් ශනොශවයි, පළා්ත සභා න් ත්රීවරශය්. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

[බාධා කිරීන්] ශනොක්ෙ? [බාධා කිරීන්]  නන කිය් ශ් ,  

සනහර න් ත්රීවරු කියනවා, නන ප්රචාරය බලාශපොශරෝතතුශව්  

ශම්වා කරනවා කියලා. නුව්ත නන, ශෙන ශෙය් කාලා, ශවන 

ශෙය් බලාශගන ඉ් න ුනද්ගලශය් ශනොශවයි.  අශ් ලංකාශේ 

ශෙශකෝටි විසි ල්ෂයක ානතාව විසි්  ශම්  පාර්ලිශම්් තුවට ප්ත 

කරලා එව් ශ්   22 ශෙනයි. ඒ අය ුවිජවරු්  වාශේ ශව් න 

ඕනෑ. ඒ අය පරනාෙර්ශී ශව් න ඕනෑ. ඒ ශගොල්ල්  ශකොශ්්  

ගහලා ගිහි් , මිරිස ් කුණාඩු ගහ් න බවහව; ඒ ශගොල්ල්  ශකොශ්්  

ගහලා ගිහිල්ලා පාර්ලිශම්් තුශේ කථානායකතුනාශේ ුනටුව විසි 

කර් න බවහව; නයි් කඩ් න බවහව. ඒ නිසා සියලු ශෙනාටන 

පූර්වාෙර් ය් ශව් න නන කියනවා, ුනළුව්  නම් නාස හශය්  

හයට ලංකාශේ පාර්ලිශම්් තු න් ත්රීවරු් ශේශේ  වවෙය 

වාර්තාව් ඉදිරිප්ත කර් න කියලා. ඒක ශහොහයි. තන්  විසි්  

ප්ත කරලා එවුන;  ඡ් ෙොයකය්  විසි්  ප්ත කරලා එවුන 

පාර්ලිශම්් තු න් ත්රීවරයා අඩ සිහිශය් ෙ ඉ් ශ් , අවසිහිශය් ෙ 

ඉ් ශ් , ශකොශ්්  ගහලාෙ ඉ් ශ් , drugs ගහලාෙ ඉ් ශ්  

කියලා බලන එශ්  තිශබන වරෙ ශනොක්ෙ? ඒ නිසා 

පිජවුඩකාරයාට, ර් ා්  රානනායකට ශවඩි තිය් ශ්  නවතුව, 

ශම් පරී්ෂණයට ඉදිරිප්ත ශව් න. ශම් පරී්ෂණයට 

සද්භාවශය්  ඉදිරිප්ත වුණු  ශකශන් ඉ් නවා. කවුෙ? බුද්ධික 

පතිරණ නහ්තනයා. එතුනා ශල් ශච් කළා. ඒ වාශේන අශ් 

නිශයෝාය නායක සින්ත ශප්රේනොස නහ්තනයා නට කිේවා, "ර් ා් , 

නන ඕනෑ ශේලාවක පරී්ෂණයට ඉ් නම්; නන විවිතයට න්තපව්  

පානය කරලා නවහව" කියලා. නන ස් ශතෝෂ ශවනවා. අතුරලිශා 

රතන හිමි කිේවා; ුභසිල් ශප්රේනාය් ත නහ්තනයා කිේවා. ඉති්  

ශම් අය කවනවතියි. ඒ වාශේන නන ානතාවශග්  ඉල්ලීන් 

කරනවා. ශම් සම්බ් ධශය්  ටික් ශ්් ති යන අය ඉ් නවා 

ශ් ෙ? යකා නවගලා කෑ ගහන අය ඉ් නවා ශ් ෙ? අ් න ඒ අය 

ගවන ශපොඩ්ඩ් සවක හිත් න ශවනවා.  ඒ කිය් ශ්  එන 

කිල්ශලෝටවල ශපොඩ්ඩ ශපොඩ්ඩ හුණු තිශබනවා. ඒ නිසා තනයි කෑ 

ගහ් ශ් . 
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාාය ඇනතිතුනා,  ඔබතුනාට තව විනාඩියක කාලය් 

පනණයි තිශබ් ශ් . 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශහොහයි. ඒ නිසා,  නා නිවශසේ නවති අතශර් නට බිජ් න එපා. 

ශකළි්  ුවහුණට ුවහුණ විවාෙයකට එ් න කියලා නා නවවත 

නවවත්ත කියනවා. නන ශනය ඔ්ුන කරනවා. ඉස්ශසල්ලා ර් ා්  

රානනායකශේ  ශල් ශච් කර් න. ඊටපස්ශසේ ශතෝ ඩන් ශේ 

ශල් ශච් කර් න. ඊට පස්ශසේ අශන් අයව ශච් කර් න. 

ශම්ක කාටව්ත අපහාසය් ශනොශවයි. සානානයශය්  නහ රෑ  

835 836 



පාර්ලිශම්් තුව 

රථවාහන ශපොලීසියට අුභ වුණාන ඒ අයට බවලුන් ුනම්බ් න 

ශෙනවා. එතශකොට බවලුන ුනම්බන අය කිය් ශ්  නවහව, "බවලුන 

ුනම්බ් ශ්  නවහව; නරාශගන නවශරනවා" කියලා. එශහන 

කිය් ශ්  නවහව, බවලුන ුනම්බනවා. ඉති්  නන කිය් ශ්  අපි 

ශනතවන බවලුන ුනම්බුව; අපි ශනතවන බවලුන ුනම්බුව. ඒ නිසා 

ශම්කට අශ් අය කලබල ශව් න එපා. ශනොකෙ, ශම්කට නල් 

අහුශව් ශ්  නවහව. නල් කිය් ශ්   වතශලෝක විාය ප්ම්. ඒක 

නස්වලට්ත ොනවා;  ඒක රයුර්ශේෙ වවෙය විෙයාශේ ශබශහත්. 

ඒ නිසා නල් ගහන අය කරුණාකරලා කලබල ශව් න එපා. නල් 

ප්ර ්නය් ශනතවන නවහව.  නන කිය් ශ්  ශකොශ්්  කියන එශ් 

සිශන් ති තිශබනවා. ඒ නිසා sensitive organs වලට හානි 

ශවනවා. ශනොළය විකල් ශවනවා.  

එතශකොට කවබිනට් තී් දු, ඇනති තී් දු, න් ත්රී තී් දු ග් න 

බවරි ශවනවා. ඒ නිසා, "ශකොශ්් " කිය් ශ්  නහා භයානක 

drug එක්ය කියා නන කියනවා. ශනවවනි ත්ත්තවය් තිශයද්දි 

නන නවවත නවවත්ත කියනවා, නා නවති අතශර් නට බිජ් න එපා, 

ශම් පරී්ෂණයට සම්බ් ධ ව් න; ශම් පරී්ෂණයට සහශයෝගය 

ශේ නය කියා. අශ් නිශයෝාය නායකතුනා කිේවා වාශේ, ශම් 

පරී්ෂණයට සම්බ් ධ ශවලා අපට උෙේ ශව් න කියා නන 

කියනවා. ශබොශහොන ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගාමිණී ායවික්රන ශපශර්රා ඇනතිතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි 

10ක කාලය් තිශබනවා. 

 
[අ.භා.6.10] 
 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා (බුද්ධා ශ්ාෙන හා 

වයඹ ෙංවර්ධාන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா - புத்தசாசன மற்றும் 

வடமமல் அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of 
Buddhasasana and Wayamba Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, පළුවශව් න පාර්ලිශම්් තුශේ 

රණ්ඩු ප්ෂශා සහ විප්ෂශා ගරු න් ත්රීවරු සියලුශෙනාටන 

නශේ ස්තුතිය ුනෙ කරනවා. ඊළඟට, නා සනඟ වවඩ කරන බුද්ධ 

 ාසන අනාතයාං ශා නිලධාරි නහ්තවරු, ඒ වාශේන වයඹ 

සංවර්ධන අනාතයාං ශා නිලධාරි නහ්තවරු ඇතුළු නට සහාය දු්  

සවනටන නශේ ස්තුතිය ුනෙ කරනවා.  

නට අෙ ශචෝෙනාව් විධියට උ්තතර ශේ න ශෙය් නවහව. 

ප්ර න් එක්, ශෙක් රවා, ඒවාට අෙ නන ශපොදුශේ උ්තතර දු් නා. 

"One Shot" -ර් ා්  රානනායක- රාාය ඇනතිතුනාශේ කථාව්ත 

එ්ක බලද්දි, ඊට හා්තපසි් න ශවනස් වුණු වවෙග්ත ප්රකා ය් 

තනයි නන කර් ශ් . ශම්ශක්  සනහරු් ශේ හි්ත රිශේ න්ත 

ුනළුව් .  

නන නියන සිංහලශය්; ශහොහ ශබෞද්ධශය්. නන ශම් ප්රකා ය 

කර් ශ්  ඒ නිසායි. ශම් ශලෝකශා යථාර්ථවාෙය ශද් නා කශළේ 

බුදු රාාණ්  වහ් ශසේයි. ඒ යථාර්ථවාෙය තුළ සනානා්තනතාවයි 

කිේශේ. බුදු රාාණ්  වහ් ශසේ, නුවෂය වර්ගයාට ාාතිය, රගන, 

කුණාලය ව ශය්  ශේෙ ව් න ධර්නය ශද් නා කශළේ නවහව.   

19 8දී නන නාල් ො විෙයාලශා Cricket Captain  ශකශන්. 

එහිදී නන හවන ක්රීඩාව්න කළා. නාල් ො විෙයාලය කිය් ශ්  

ශබෞද්ධ පාසල්. එස්.ඩබ්ලිේ.රර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක නවතිතුනා 

19 6දී බලයට ප්තවුශණ්, පවය 2 ්  සිංහල භාෂාව රාාය භාෂාව 

කරනවාය කියායි. පුභව බලශේගය් ඇවි්ත, 1958දී එතුනා එක 

පාරටන ප්රකා  කළා, සිංහල භාෂාව රාාය භාෂාව කරනවාය කියා. 

ශම්ශ් විපත රටට වුණා. ඒ ශනොක්ෙ? එො නන නාල් ො 

විෙයාලශා ශිෂයශය් විධියටයි සිටිශා. සිංහල භාෂාව රාාය 

භාෂාව කරද්දි, සිංහල ළනයි් ට ශෙනළ භාෂාව ඉගව් වූශා නවහව. 

ශෙනළ ළනයි් ට සිංහල භාෂාව ඉගව් වූශා නවහව. නාධය 

භාෂාව් විධියට අපට ඉංග්රීසි භාෂාව තිබුණා. එන අවස්ථාශේදී 

අපට ශම් නාධය භාෂාව්ත නවති වුණා. ඒශක්  ශනොක්ෙ වුශණ්? 

යාපනශා හර්තාලය නව්තව් න එො කර්නල් උඩුගනව යාපනයට 

යවේවා. අ් න එතවනි්  තනයි සතයග්රහය ්ස්තවාෙය් බවට 

පරිවර්තනය වුශණ්. ඒ කාලශා ෙකුණාශණ් අය උතුරට ගිශා නවහව; 

නවවතුණා. උතුශර් අයට්ත ඒ විධියටන ශව් න ඇති. එන නිසා 

වවරය් ඇති වුණා.  

1960දී නන නාල් ො විෙයාලශා Cricket Captain ශලස 

කටයුතු කරන කාලශා්ත ෙකුණාශණ්  උතුරට කවුරුව්ත ගිශා 

නවහව. අපට St John's College එශක්  රරාධනාව් කළා, ුභහෙ 

Cricket match එකකට එ් නය කියා. අශ් අය ඔ්ශකෝන 

ය් න භය වුණා. නන කිේවා, "අපි යුව" කියා. අපි ගිහිල්ලා එතවන 

එ්තරා රකාරයක වර්ධනය් කළා. සිංහල භාෂාව රාාය භාෂාව 

කිරීශන්  ඇති වූ පාඩුව නිසා, උතුශර් රාාකාරි කර් න ගියාට 

අශ් හුවො භටය් ට අේත ශෙනළ භාෂාව කථා කර් න බවහව. ශම් 

සියල්ලටන වඩා ඒශක්  වි ාලන පාඩුව වුශණ් සිංහල ශබෞද්ධ 

ානතාවටයි. නන එශහන කිය් ශ්  ශම් නිසායි.  Central College 

එශ්්ත, නාල් ො, රන් ෙ වවනි ඉස්ශකෝලවල්ත ඒ කාලශා 

ඉංග්රීසි නාධයය අයි්  කළා. ඒ විපත නිසා St. Joseph's College, 

Trinity College, St.Thomas'  College, Royal Collegeවල 

ඉංග්රීසි නාධය තබා ග්තතා. ඒශක්  ශනොක්ෙ වුශණ්? අශ් ගම්වල 

හවදුණු ේෂ civil servantsලාට තවන්ත ඉංග්රීසි බවහව. ශම් 

විපශත්  තවන අපි දු් විඳිනවා. ුවෙල් ඇනතිතුනනි, අපි ශම්වා 

ශවනස් කර් න ඕනෑ. ශම් සම්බ් ධශය්  අගනවතිතුනා පියවර 

ග් නවා. ශබොශහෝ නිලධාරි් ට අෙ ාාතය් තර සුවළුවකට 

ගිහිල්ලා ඉංග්රීසි කථා කර් න බවහව; report එක් ලිය් න බවහව. 

අපි ාාතිවාෙය ගවන ශම් රශට් ශබොරුවට කථා කරනවා; 

රගම්වාෙය ගවන කථා කරනවා. නුව්ත, අපට ශම්ශක්  විපත් 

වුණා. අපට තවදුරට්ත ඒ විධියට ඉදිරියට ය් න බවහව. එශහන 

නම්, අපි කර් න ඕනෑ ශනොක්ෙ? ලී ්වා්  යූ නවතිතුනා 19 8දී 

සිංග්පූරුව හවදුවා.  19 7දී එතුනා කිේශේ, "නන, ශකොළඹ 

රෙර් යට ග් නවා" කියායි. ශකොළඹ රෙර් යට අරශගන රට 

හෙනවාය කියා එතුනා කිේවා. අවුරුද්ේ ගිශා නවහව, එශහන 

කියුන ලී ්වා්  යූ නහ්තනයා තන් ශේ රශට් ්ස්තවාෙය, 

ාාතිවාෙය, රගම්වාෙය ඇති ශවද්දි ශනොක්ෙ කශළේ? 

එතුනාශේ රශට් න න ාාතිකය්  ඉ් නවා. ශෙනළ ානතාව සහ 

ුවස්ලිම් ානතාව්ත එහි ඉ් නවා. ඒ රශට්්ත ාාතිවාදී අරගළ ඇති 

වුණා. එතුනා ශනොකෙ කශළේ? එතුනා  ඒ ශවුවශව්  වි ශ ේෂ 

අධිකරණය් ඇති කළා.  ශද් පාලකය්  පනණ් ශනොශවයි, 

සිවිල් ුනරවවසිය් , පවවිදි අය -කවුරු ශහෝ- ාාතිවාෙය, රගම්වාෙය, 

 කුණාලවාෙය ගවන  ප්ර න් කශළෝත, ශද් නා කශළෝත, ඇවිසු්භශවෝත 

ඔවු්  ඒ විශ ේෂ අධිකරණයට ශගනවල්ලා, ඔවු් ට ෙඬුවම් කළා. 

අ් න ඒ නිසා ඒ රශට් සානය ඇති වුණා. එතුනා අවුරුදු ශෙකකට 

පස්ශසේ Commonwealth Conference එකට ගිහි්  ශනොක්ෙ 

කිේශේ? "නන ලංකාව රෙර් යට ග්තතා, නුව්ත ඒ රට අෙ පහළට 

ගිහිල්ලා, අපි ඉදිරියට ඇවිල්ලා" කියා එතුනා කිේවා. එශහනම් ශම් 

ගරු සභාශේ  අපි ඔ්ශකොන තීරණය් ග් න ඕනෑ. බලය ග් න, 

පටු රගම්වාෙයකි්  රියා කරමි්  ශම් ාාතිය විනා  කරන එක  

ශනොශවයි අපි කළ යු්තශ්ත. අපි ඔ්ශකොන එකුවතු ශව් න ඕනෑ.  

ගරු ශාෝ්  අනරතුංග ඇනතිතුනා ශම් අවස්ථාශේදී ගරු 

සභාශේ ඉ් නවා. අශ් කවබිනට් නණ්ඩලශා  Christian 
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[ගරු ර් ා්  රානනායක නහතා] 



2019 නාර්තු 16 

Religious Affairs ඇනති ව ශය්  ඉ් න එතුනායි, ඉස්ලාම් 

රගමික කටයුතු ඇනතිතුනායි, හි් දු රගමික කටයුතු ඇනතිතුනායි 

-අපි ඔ්ශකොන- එකතුශවලා, රගනට ුවල් තවන දීලා, රධයා්තමික 

ගුණ වගාව සහිත නුවෂය සනාාය් ඇති කිරීන ශවුවශව්  ෙහම් 

පාසල් අධයාපනය අනිවාර්යය කරන  චක්රශල්ඛ්යට අ්තස්  කළා. 

ඊළඟට, නන  භි්ෂු ර්ෂණ ක්රනය් ශගනාවා. ඒ ර්ෂණ ක්රනය 

අශන් රගම්වලට්ත -පූාක වහ් ශසේලාට්ත- ලවශබ් න ඕනෑය 

කියා කවබිනට් නණ්ඩලය තීරණය කළා. අපි  සනගිය් ඇති 

ාාතිය් හවටියට ශම් ශවුවශව්  රියා කර් න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, එශහන නවතිව අපිට කවොව්ත 

ශම් රට ඉදිරියට ශගනය් න බවහව. අපි තීරණ ග් න ඕනෑ. න්ත 

කුණාඩු, න්ත ද්රවය අපි  සනාාශය්  තුර්  කර් න ඕනෑ. අශ් 

අධිකරණ ඇනතිතුමිය ශම් අවස්ථාශේදී ගරු සභාශේ ඉ් නවා. අෙ 

ෙවල් අහද්දි්ත අධිකරණ ඇනතිතුමිය කිේවා, ශෙවවනි අධිකරණය -

වෙනික අධිකරණය- ඇති කළාය කියා. විරුද්ධ ප්ෂය පව්තශ්ත 

ශව් න ුනළුව් ; රණ්ඩුව පව්තශ්ත ශව් න ුනළුව් , ඒ ශකොයි 

පව්තශ්ත ශහෝ වංචා,  වෂණ කළ අය ඉ් නවා නම් ඒ අය ඔ්ශකොන 

අධිකරණයට ශගශන් න ඕනෑ. එශහන කරලා, ඊළඟ 

පාර්ලිශම්් තු නවතිවරණශාදී ශම් රට ුනණය භූමිය් බවට ප්ත 

කර් න ඕනෑ.  

ඡ් ෙ ොයකයාට්ත නන කාරණය් කියනවා. ඡ් ෙ ොයකයා 

ශනොකෙ ඡ් ෙය ශේ ශ් ? ඔවු්   රීරය දිහා බලනවා. නා මි් 

ර් ා්  රානනායක රාාය ඇනතිතුනා්ත නළුශව්. හවබවයි, 

ඔබතුනාශේ නළුකනට ශනොශවයි ඡ් ෙය ශේ න ඕනෑ. ඔබතුනා ශේ 

ප්රතිප්තතිවලට විතරයි ඡ් ෙ ොයකයා ඡ් ෙය ලබා ශේ න ඕනෑ. 

ඔබතුනා ගිහිල්ලා සි් දුව් කියුන පලියට ඡ් ෙය ශේ න ශහොහ 

නවහව. ශම් රට විනා  වුශණ් ඒ නිසායි. ඒ නිසා ප්ෂයක 

ප්රතිප්තති, ුනද්ගලයාශේ ෙර් නය, කරන ශසේවය, ඔහුශේ තිශබන 

ගතිගුණ කියන කාරණා තුළ සිටිමි් , ඡ් ෙ ොයකය්  

ප්රාාත් ්වාෙය තුළ රියා කළ යුතුයි.  

විශ ේෂශය් න උතුශර් ඉ් න අශ් රණ්ඩුකාරතුනා ගවන්ත නන 

ශම් අවස්ථාශේදී කථා කර් න කවනතියි. අපිට උතුරට එ් නය 

කියා රරාධනාව් තිශබනවා. හි් දු රගනයි, බුද්ධාගනයි අතර 

ශලොකුණා සම්බ් ධතාව් තිශබන බව නන හි් දු රගශම් අයටයි, 

"ටීඑ් ඒ" එ ශ් න් ත්රීවරු් ටයි, ශෙනළ ානතාවටයි කියනවා. 

ශගෞතන බුදු රාාණ්  වහ් ශසේ අවුරුදු  ,000් ශම් නිර්නල 

ධර්නය රර්ෂා කර් නය කියා රරාධනා කශළේ කාටෙ? ශෙවි 

ශද්වතාවු්  වහ් ශසේලාටයි. එශහන නම්, හි් දු භ්තිකය් ට 

සවකය් ඇති ශව් න ශෙයකුණා්ත නවහව; ශබෞද්ධය් ට සවකය් 

ඇති ශව් න ශෙයකුණා්ත නවහව; කශතෝලික බවතිනතු් ට සවකය් 

ඇති ශව් න ශෙයකුණා්ත නවහව; ඉස්ලාම් භ්තිකය් ට්ත සවකය් 

ඇති ශව් න ශෙය් නවහව. අපි ඔ්ශකොන එකට වවඩ කරනවා.  

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනාට තව විනාඩි ශෙකක කාලය් 

තිශබනවා. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபமரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ශහොහයි.  

අපි බුද්ධාගන ශලෝකශා කිසින රටක  බශල්  පතුරවලා නවති 

බව නන ප්රකා  කරනවා. ශබෞද්ධාගන අවශබෝධ නාර්ගශය්  

පනණයි ශ්තරුම් ගත හව්ශ් කියායි ශගෞතන බුදු රාාණ්  

වහ් ශසේ ශද් නා කශළේ. 

ශම් ශවලාශේදී නන විශ ේෂශය් න උතු රු පළාශ්ත 

රණ්ඩුකාරතුනා ගවන්ත කථා කර් න ඕනෑ. ානාධිපතිතුනා ප්ත 

කර තිශබන රණ්ඩුකාරතුනා   ගවන නන ශබොශහොන සතුටු වනවා. 

එතුනා උතු රු පළාශ්ත රණ්ඩුකාරතුනා ව ශය්  දිවුරුම් දු් නාට 

පුභ දින එතුනායි, නනයි ශනොරගහක් ෙ වයාපෘතිශා උ්තසවයකට 

ගියා. එතුනායි, නනයි chopper එශක්  ඒ උ්තසවයට යනශකොට 

එතුනා කථා කළ ශද්වල් ඇහුවාන නට ුනදුන හිතුණා. ශනොකෙ, 

එතුනා සම්පූර්ණශය් න බුද්ධ ධර්නය ගවන කථා කළා. He is an 

Oxford University scholar in Buddhism. He is a great man. 

එතුනාට  බුද්ධ ධර්නය ගවන නට වඩා ෙවීතන් තිශබනවා. 

රචාර්ය ුභශර්්  රාඝව්  නවතිතුනා ෙව්  වියානාවලට ගිහිල්ලා 

ඉ් නවා. නාර්තු නාසශා 29වන ො වවුනියාව රා නහා විහාරශා 

සඟ සුවළුව් පව්තවනවා. එතුනා තනයි ඒ සඟ සුවළුව ශනශහය 

ව් ශ් . නන ප්රකා  කර් න ඕනෑ, උතුශර් දිස්ත්රි්ක පශහේන 

විහාරස්ථාන 67් තිශබන බව. ඒ සඟ සුවළුශව්    ස්වාමීය ්  

වහ් ශසේලා 9  නන් වවඩසිටිනවා. අපි ශෙනළ ානතාව, සිංහල 

ානතාව කියා ශබශේ ශ්  නවතුව, රගම් අතර සනඟියකි්  

කටයුතු කරනවා. අපි ේ නවා, කුණාලවාෙය් තිශබන බව. ඒ නිසා 

්ස්තවාෙය් රවා. බුදුරාාණ්  වහ් ශසේ කුණාලවාෙයට විරුද්ධව 

තනයි සිටිශා. අපි ශනතවන කාටව්ත බශල්  කිය් ශ්  නවහව, 

රක්රනණය් කර් ශ්  නවහව. ශ්රී ලාංකිකය්  විධියට සියලු 

ශෙනාටන ධාර්මික විධියට අවශබෝධශය්  රියා කර් න  ්තිය, 

වධර්යය, වාසනාව ලවශබ්වායි ප්රාර්ථනා කරමි් , බුද්ධ  ාසන 

හා වයඹ සංවර්ධන අනාතයවරයා විධියට නන පවහවදිලිව ප්රකා  

කරනවා, අපි සියලු ශෙනාන එකුවතුව, ශෙනළ-සිංහල-ුවස්ලිම් 

කිය් ශ්  නවතුව, රගම් ව ශය්  ශබශේ ශ්  නවතුව ශම් රශට් 

දු්ප්තකන නවති කර, ශලෝකය රෙරය කරන රට් බවට ශම් රට 

ප්ත කිරීනට ශම් රාය ග් නා පියවරට අපි අත  ශේ න ඕනෑය 

කියන කාරණය.  

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා නහ ුනදුන වවඩ ශකොටස් කරනවා. 
එතුනාශේ පියා්ත එතුනා වාශේන වවඩ කටයුතු කරුන ශකශන්. 
දිනයට, ඉල්කයට වවඩ කළ ශකශන්. පා් ෙර හතරට 
නිලධාරි්  නවඟිටලා හිටියා. එශහනයි එො වවඩ කශළේ. ශම් ුනතා්ත 
එශහනයි වවඩ කර් ශ් . එතුනා අලු්ත වවඩ ශකොටස් කරනවා. 
බුද්ධාගනට තිශබන තවන අශන් රගම්වලට්ත ශෙමි්  නන්ත, 

සින්ත ශප්රේනොස නවතිතුනා්ත -අපි ශෙශෙනා- එකතුව වි ාල 
ශසේවය් කරනවා. ඒ වාශේන නන ශම් ශේලාශේ පාර්ලිශම්් තුශේ 
කාර්ය නණ්ඩලයට්ත, පාර්ලිශම්් තුශේ රණ්ඩු ප්ෂ, විප්ෂ 
සශහෝෙර න් ත්රීතුන් ලාට්ත, නශේ අනාතයාං ශා නිලධාරි් ට්ත, 

ඒ එ්කන ුනරාවිෙයා ශෙපාර්තශම්් තුව වවනි අපි්ත සනඟ එකට 
වවඩ කරන සෑන ශෙනාටන්ත නශේ සත්ුතිය ුනෙ කරමි් , ශම් රට 
හේ න අපට  ්තිය, වධර්යය, වාසනාව ලවශබ්වා කියා 
ප්රාර්ථනා කරනවා. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. தகளரவ சஜித் பிமரமதாஸ அகமச்சர் அவர்கள் 

 

 [අ.භා.6.21] 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා (නිවාෙ  ඉදිිරීමම් ෙහ 

ෙංෙනකෘතික ක යුතු අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ - வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற 

மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing, 
Construction and Cultural Affairs) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශලොේතු රා බුදුරාාණ්  

වහ් ශසේ ශද් නා කරුන උතුම් ධර්න ගාථා තුනකි්  නශේ පිළිතුරු 

කථාව රරම්භ කර් නට නා බලාශපොශරෝතතු ශවනවා.   
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පාර්ලිශම්් තුව 

බුදුරාාණ්  වහ් ශසේ "න ශතන පණ්ඩිශතො ශහොති - යාවතා 

බහු භාසති" යුවශව්  ශද් නා කර වොළා. ශනහි අර්ථ ව් ශ් , 

වාචාලයා වාශේ කථා කළාට, පණ්ඩිතශය් ශව් ශ්  නවත 

ය් නයි. ඒ වාශේන උ් වහ් ශසේ "අ්පස්ුභතායං ුනරිශසො - 

බලිවද්ශෙෝව විරති, නාංසානි තස්ස වඩ්ඪ් ති - පඤ්ඤා තස්ස න 

වඩ්ඪති" යුවශව්  ශද් නා කර වොළා. එහි අර්ථය, "නූග්ත 

ුනද්ගලයා ශගොශනකුණා ශන්  වවශඩ්. ඔහු ශේ නුභ්ත වවශඩ්. එශහ්ත 

ඔහුශේ ුවවණ ශනොවවශඩ්." ය් නයි. ඒ වාශේන උ් වහ් ශසේ 

"ශසශලො යථා එකඝශනො - වාශතන න සමීය රති, එවං නි් ො 

පසංසාුභ - න සමිේඣ් ති පණ්ඩිතා" යුවශව්  ශද් නා කර 

වොළා. එහි අර්ථය ව් ශ් , "ඝන ගල් පර්වතය් සතරදිගි්  

හනන ුභළඟි්  ශනොසවශල්ෙ, එශසේන පණ්ඩිතශයෝ නි් ො, ප්ර ංසා 

ශෙශක හි ශනොසවශල් ශ් ය." ය් නයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නට අෙ ශම් පිළිතුරු කථාව 

කර් නට සිද්ධ වුශණ්, විස්නයානක රකාරයට අෙ විප්ෂශා 

හතරවවනි ශපළ සිටිනා ශකොට්ඨාසය්, ශබොරු ශචෝෙනා, ුවසා 

වේ , අසතය ශම් උ්තතරීතර සභාශේ වවඩි වවඩිශය්  ප්රචාරණය 

කිරීන නිසායි.  
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair.  
 

අනතුරුව ගරු සේලු කුණාමාර් මහතා මූලාෙනසයන් ඉවත් වුසයන්  
ගරු කථානායකතුමා මුලාෙනාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு மவலு குமார் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 
 
Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 

HON. SPEAKER took the Chair. 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු ඇනතිතුනනි, ඔබතුනා කථා කර් න. 

 

ගරු ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා 
(மாண்புமிகு சஜித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු සභාපතිතුනනි, "ශම් ප්රහාරවලට ශහේතුව ශනොක්ෙ?" කියා 

නන නේ හිතලා බවලුවා. ඇ්තත ව ශය් න ගරු සභාපතිතුනනි, 

අශ් රායට්ත, රටට්ත ුනරවවසිය් ට්ත රඩම්බර විය හවකි නහා 

ෙවවව් ත සංවර්ධනය් අශ් අනාතයාං ය හරහා ඉෂ්ට සිද්ධ 

වනවා. අතිගරු ානාධිපතිතුනාශේ්ත, ගරු  අග්රානාතයතුනාශේ්ත, ඒ 

වාශේන ුවෙල් අනාතයතුනාශේ්ත රශිර්වාෙය සහ එතුන් ලා ලබා 

ශෙන  ්තිය තුළ අශ් ඓතිහාසික වි්ලවීය සංවර්ධන වවඩ 

පිළිශවළ දිශන්  දින  ්තින්ත වනවා. ෙවනට හොශගන යන උො 

ගම්නාන 1,92 ්  අශ් රශට් පවුල්  8,3 2කට ශසවන 

ලවශබනවා. ශම් වවඩසටහනට තව්ත ගම්නාන  7 ් එකතු 

වනශකොට, තව්ත නිවාස 1 ,37 ් එකතු වීන තුළ ුවළුනනි් න උො 

ගම්නාන 2, 00් තුළි්  නිවාස 62,727් ශම් වසශර් සව්තවම්බර් 

අග වනශකොට අශ් රශට් රරම්භ වනවා. ඒ වාශේන 2020 ානවාරි 

01 වවනි ොට තව්ත උො ගම්නාන  ,000කුණා්ත, තු් වන වටයට උො 

ගම්නාන 10,000කුණා්ත, හතරවවනි වටයට උො ගම්නාන 2, 00කුණා්ත, 

ගම්නාන 20,000කි්  අශ් රශට් ඉ ඩම් හා නිවාස ශනොනවති 

ානතාව  ්තින්ත වනශකොට, සවිබල ගව් ශවනශකොට 202 දී 

සවනට ශසවන උොවනවා.  

අශ් හිටුන ානාධිපතිතුනා "නහි් ෙ ි ් තන ඉදිරි ෙව්ශම්" 

රටට ඉදිරිප්ත කරුන නිවාස වවඩසටහන පිළි බහව නශේ නතකයට 

එනවා. ඒ කරුණු කාරණා නට ෙව්  ෙව්  නත් වනවා.නහි් ෙ 

රාාප්ෂ නවතිතුනා නිවාස ්ශෂේ්යට ලබා දු් න ශලොකුණාන 

ශපොශරෝ දුව ශනොක්ෙ? එතුනා කිේවා, "අවුරුද්ෙකට හවන 

ගනකටන නිවාස 2  බවගි්  ශම් රශට් ගම්නාන 38,000 වසර  ් 

ශනොකඩවාන ශගවල් හවශෙනවා." කියා. ගම්නාන 38,000ක 

වසරකට නිවාස 2  බවගි්  වසර  ට නිවාස ප්රනාණය ගණනය 

කරනශකොට ශම් රශට් අෙ වනශකොට  ,7 0,000් ශගවල් හවදිලා 

තිශබ් නට ඕනෑ. නුව්ත, සතය ශනොක්ෙ? සතය කථාව ව් ශ් , 

ශම් රශට් පවුල් ල්ෂ 61කි්  පවුල් ල්ෂ 2 කට බරපතළ ශලස 

නිවාස ප්ර ්නය තිශබනවා.  

ගරු සභාපතිතුනනි, අශ් අනාතයාං ශා වියහියෙම් ගවන කථා 

කළා. නන කවනවතියි ශම් අවස්ථාශේ ඇනතිවරශය් හවටියට නශේ 

වියෙම් කළනනාකරණය කිරීශම්දී නන හවසිරිලා තිශබන රකාරය 

ගවන කිය් න. ශම් වසර  ට විශද්  ගන්  යාශම් වියෙම්වලට නට 

ල්ෂ 9 ් ශව්  වුණා.  නන එක තඹ  තය්ව්ත අනාතයාං ශා 

අරුවෙල් උපශයෝගී කරශගන විශද්  ගන්  ගිහිල්ලා නවහව. විනල් 

වීරවං  ඇනතිතුනාශේ කාලශා ඒ වසර  ට, 12 වතාව් විශද්  

ගන්  සහහා 1,900,000් අනාතයාං ශා ුවෙල් වියෙම් කර 

තිශබනවා. නුව්ත, නිල වාහන හා නිල නිවාස උපශයෝගී කර 

ග් ශ්  නවතුව, රාාය අරුවෙල් අරපිරිනවස්ශන්  පාවිච්ි  කරමි් , 

නහාන ශසේවාව් ඉෂ්ට කරනශකොට, "ප්රචාරය  වවඩියි." කියා 

අපට ගල්ුවල් ප්රහාර එල්ල වනවා.  

නන අහ් න කවනවතියි, ශම් රශට් උො ගම්නාන 2 00් ඉදි 

ශවනශකොට, ුවළුනනි් න උො ගම්නාන 20,000් තුළි්  202  දී 

සවනට ශසවණ ලබා ශෙනශකොට  ඒවාට ප්රචාරණය ලබා දීන නරක 

ශෙය්ෙ කියලා. අෙ නහි් ෙ රාාප්ෂ විප්ෂ නායකතුනාශේ 

නිශයෝිනතය්  ඉදිරිප්ත කරුන අෙහස්වලි්  ශබොශහොන පවහවදිලි 

වුණා, නහි් ෙ රාාප්ෂ විප්ෂනායකතුනාශේ උපශෙස් පරිදි 

එතුනා විරුද්ධයි නේබිනට ෙව් වීම් ශෙනවාට, ලංකාදීපයට ෙව් වීම් 

ශෙනවාට, දිවයිනට ෙව් වීම් ශෙනවාට, "Ceylon Today", "Daily 

Mirror" යනාදී  ව ශය්  ශම් රශට් සනස්ත ුනව්තප්ත සමූහයටන 

ශවශළහ ෙව් වීම් ශෙන එකට අකවනවතියි කියලා. ශම් 

ෙව් වීම්වලි්  කිය් ශ්  ශනොනවාෙ? අතිගරු ානාධිපතිතුනාශේ්ත, 

ගරු අගනවතිතුනාශේ්ත, ඒ වාශේන ුවෙල් ඇනතිතුනාශේ්ත පූර්ණ 

රශීර්වාෙය නත ශම් රශට් ශගවල් හෙන වයාපාරය, නහානතාවට 

 ශබො ශෙන සම්ප්ත, නහානතාවට අ්තප්ත වන සම්ප්ත, 

නහානතාවට ලවශබන  ්තිය, රර්ිකක සවිබල ගව් වීන, සනාවිය 

සවිබලගව් වීන ගවනයි. නට අෙ තව්ත පව්තතකි්  ශලොකුණා සතුට් 

ඇති වුණා, ශනොකෙ, ශම් සා වි ාල ගල්ුවල් ප්රහාර, විශේචන අප 

ශවත එල්ල ශව් ශ්  අශ් වවඩය හරියට යනවාය කියන එකයි. 

නන වි ්වාස කරනවා, තව ගම්නාන විවෘත ශව් න විවෘත ශව් න, 

ශගවල් හවශේ න හවශේ න තව්ත ගල් ුවල් ප්රහාර එල්ල ශවයි 

කියලා. නුව්ත අපි අනාතයාං ය් හවටියට, රාය් හවටියට හවන 

ප්රහාරයකටන ශනොබියව ුවහුණ දීලා ශම් රශට් ුනරවවසි පරුනර 

ශවුවශව්  අශ් වගකීන, අශ් රාාකාරිය හරියාකාරව ඉටු කර, 

ශගවල් හෙන වගකීන ුභපිරිුභදුව රියා්තනක කරනවාය කියන එක 

නන ශම් අවස්ථාශේදී සතුටි්  ප්රකා  කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, අෙ ශම් ගල් ුවල් ප්රහාර ඔස්ශසේ 

ශම් අයට අනතක වුණා,  ශලොේතුරා බුදු රාාණ්  වහ් ශසේශේ 

උතුම් ශද් නාව. උ්  වහ් ශසේ ශද් නා කළා, "අ්තතාන ශම්ව 

පඨනං - පතිරූශ් නිශවසශා, අථඤ්ඤනුවසාශසයිය - න 

කිලිස්ශසේය පණ්ඩිශතෝ" කියලා. ඒ ගාථාශේ ශ්තරුන අුවව, 

"අුව් ට බණ ශද් නා කර් නට ශපර, තන්  ුභදුුභ ගුණශයහි 

පිහිටා සිටි් නට ඕනෑ" ය් නයි. අපට ශචෝෙනා එල්ල කරුන 

කණ්ඩායන රාාය බලය අශ්ත තිශබන ශකොට, රාාය හස්තය 
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තිශබන ශකොට ඔවු්  හවසිරුශණ් ශකොයි රකාරයටෙ? නෑෙෑ 

හිතවතු් ට ශගවල් ශබදුවා, නෑෙෑ හිතවතු් ට රැකීර්ෂා දු් නා, 

තන් ශේ සම්බ් ධීකරණ ශල්කම්වරු් ට වවටු් ශගේවා; වාහන 

ශව්  කළා. නහශලොකුණාවට ෙව්  කථා කරනවා, රයතන  දුව් ශ්  

පාඩුවට ලු. රයතන පාඩුවට දුව් ශ්  කාලය් ුනරාවටන 

රියා්තනක වුණු රාාය ශද්පළ අවභාවිතයයි, වංචාවයි,  වෂණයයි, 

ශහොරකනයි නිසායි. බල් න, අෙ ශම් විෂය පථය සාකච්ඡාවට 

භාාන වන විට අශ් ප්රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායශම් ප්රබලශයෝ කිසින 

ශකශන් ගරු සභාශේ නවහව.  

නහි් ෙ රාාප්ෂ විප්ෂ නායකතුනා පවනලා ගිහිල්ලා, ශහොර 

රණ්ඩුශේ විෂය භාරව හිටුන නිවාස ඇනතිවරයා පවනලා ගිහිල්ලා, 

අපට ප්රහාර එල්ල කරුන ඔය නහා කිකකශයෝය කියන ශකොට්ඨාසය  

සියල්ලන පවනලා ගිහිල්ලා. අපට කශ ේරුකාව්, ශකෝ ේ 

තිබුණා, ඒ අය කරුණු කාරණා, ප්රහාර ඉදිරිප්ත කරන ශකොට ඒ 

හවන ශෙයකටන සාවධානව ඇහුම්ක්  ශේ න. නුව්ත, 

කශ ේරුකාව්, ශකෝ ේ නවති,  ර්තන  ්තිය්, ර්තන 

ගරු්තවය් නවති අෙ විප්ෂශා පළුවවවනි ශපළ්ත නවහව; ශෙවවනි 

ශපළ්ත නවහව; තු් වවනි ශපළ්ත නවහව; හතරවවනි ශපළ්ත නවහව. 

ඇයි ඒ? පිළිතුරු කථාව පිළිබහව ඒ අයට භය් තිශබනවා.  

පිළිතුරු කථාශේදි, ඒ අයට උ්තතර නවති වන නිසා අෙ රශට් 

විකල්ප රණ්ඩුව යවයි කියන ඒ බියගුලු, නිවට නායක්තවය අෙ 

නිල ශනොවන රකාරයට පාර්ලිශම්් තුව වර්ානය කළා.  

ගරු සභාපතිතුනනි, නන ශම් අවස්ථාශේ අවධානය ශයොුව 

කර් නට ඕනෑ, හවන ශවලාශේන ශද් ශප්රේමීය , ශද් ාුව රාගශය්  

ශපශළන නහා හවම ම්බර කථා ඉදිරිප්ත කරන,  ශම් රශට් 

ානතාවශේ සිතුම් පවතුම් විකෘති කරන කථා නිර්නාණය කරන ඒ 

ප්රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායශම් අෙහස් පිළිබහව. ඒ වාශේන නන ඒ ගවන 

වචනය් කථා කර් නට ඕනෑ. ගරු සභාපතිතුනනි, ෙව්  අෙ ශම් 

සභාශේ නිශයෝිනතවරු ශෙශපොළ් කථා කළා, ිනීතවා ශයෝානා 

ගවන. තව්ත ශකනකුණා කථා කළා, ශබෞද්ධාගමික සිද්ධස්ථාන 

රක්රනණය කිරීන ගවන. නන අහ් න කවනවතියි, අශ් නහි් ෙ 

රාාප්ෂ විප්ෂ නායකවරයා එො කථා කරුන විදුලි ුනටුව අශ් 

ශම් රාාය කාල වකවාුවව තුළ ශකෝ  කියලා. අෙ කිසින විදුලි 

ුනටුව් නවහව. අශ් රණ විරුව්  ේ  ශගඩියට ශගන යන රියා 

නාර්ගය  ශකෝ? එශහන කිසින රියා නාර්ගය් නවහව.  එශලස 

තිබියදී්ත, සනහර ප්රවාහය්  ශතොරතුරු විකෘති කරලා, ශපොදු 

ානතාවශේ නනස ශවනස් වන රකාරයට අෙ අුවතු නාදිලිශා 

ප්රවෘ්තති ානතාව අතරට ශගන යනවා.  සතය ව ශය් න  

වර්තනාන රාශා ාාතය් තර ප්රතිප්තතිය නිසා අශ් වීශරෝොර 

රණ විරුව්  රැකිලා තිශබනවා. අපි වීශරෝොර රණ විරුව්  

රකි් නට ඕනෑ. ඒක අශ් වගකීන. ඒ වගකීන අපි ුභපිරිසිදුව ඉෂ්ට 

සිද්ධ කරනවා. ශකොශහොනෙ, අපි ඒක රියා්තනක කර් ශ් ? ඒ,  

උපාය නාර්ගික, අ් තර්ාාතික විශද්  ප්රතිප්තතිය් තුළිුවයි. 

නිකම් ශබොරුවට එක එක රටවල් එ්ක ගහ නරා ග් න ය් ශ්  

නවහව; වාෙ විවාෙ කර් න ය් ශ්  නවහව. ප්රබල විශද්ශීය 

රටවල්වල හෙවත දිනාශගන,  උපක්රනශීලීව, විවිධ ක්රශනෝපාය්  

අුවගනනය කරමි්  අශ් රශට් ස්වාධීන්තවය, ස්වාධිපතය, 

ශභෞමික අඛ්ණ්ඩතාව අපි රාය් හවටියට ුභරකිමි්  ඉදිරි ගනන් 

යනවා.  

නුව්ත, අෙ අපට ශචෝෙනා එල්ල කරනවා, ප්රචාරක වියෙම් 

වවඩියි කියලා.  ඒ ප්රචාරක නාධයවලට අපි ලබා ශෙන ෙව් වීම් නිසා 

අපට්ත නඩ ක් න සිදු ශවලා තිශබනවා.   

හවබවයි, ඒ සනහර ප්රචාරක ප්රවාහය්  අුවතු අුවතු ප්රවෘ්තති  

නිර්නාණය කරලා,  නවති ශගෝනි බිල්ශල් නිර්නාණය කර් න; 

නවති ප්ර ්නය් ඇති කර් න ඒ අය උ්තසාහ  ෙරනවා.  

ගරු සභාපතිතුනනි, සනහශර් කියනවා, රට අනාර්ෂිතයි ලු; 

ශබෞද්ධාගන පිරිශහනවා ලු. ශකොශහොනෙ රට අනාර්ෂිත ව් ශ් ? 

TNA ප්ෂය, "ඒකීය ශ්රී ලංකාව" කියන ප්රතිප්තතිය ඉතිහාසශා 

ප්රථන වතාවට පිළිගවීතන තුළ, ශකොශහොනෙ ඒක අශ් රටට 

හානිය් ශව් ශ් ; ශකොශහොනෙ අශ් රටට අගතිය් ශව් ශ් ? 

ඔය නහා ශකරුවාවල් කථා කරන පුභගිය රායට, ශම් රශට් 

සියලුන ශෙනා එකතු කරශගන එක තවනකට ඇවිල්ලා, රශට් 

 ස්වවරී්තවය, ශභෞමික අඛ්ණ්ඩතාව, ඒකීයභාවය ුභරකින තවනට 

හවශනෝන ශගශන් නට ුනළුව් කන ලවබුණාෙ? නවහව. ාාතිවාෙය, 

රගම්වාෙය, ාාතිශේෙය, රගම් ශේෙය පතුරවලා, තන් ශේ රා 

ුනටු ටික ුභර්ෂා කරශගන ඒ අයට ඕනෑ වුශණ්, ාාතී්  අතර ශේෙ 

භි් නවීම් ඇති කරලා, පවුලට රා ශව් නයි; රාතුනාශේ කාල 

වකවාුවශව්  පුභව ශම් රට සි් න්කර ඔ්ුනශව්  ඊළඟ 

පරම්පරාවට ලබා ශේ නයි. ඒකයි ඒ අයශේ සවලවස්න. නුව්ත, අෙ 

අතිගරු ානාධිපතිතුනාශේ්ත, ගරු අග්රානාතයතුනාශේ්ත ඒ ද්වි්තව 

 ්තිය තුළ, අපි ශම් ශගන යන වවඩසටහන තුළ රාය් හවටියට, 

අපට ුනළුව් කන ලවබිලා තිශබනවා ශම් රශට් හවන ාාතියකන, 

හවන රගනකන සියලුන ශෙනා ඒකීය ශ්රී ලංකාව් පිළිග් නා 

තවනට ශගශන් න. "ඒකීය ශ්රී ලංකාව" කියන එක රණ්ඩුක්රන 

වයවස්ථාශේ වග් තියක තිබුණාට නදි. ඒක ප්රාශයෝගිකව රට 

ුනරාන රියා්තනක ශව් නට ඕනෑ. සියලු ශෙනාන පිළිග් නට 

ඕනෑ, ඒකීයභාවය. සියලු ශෙනාන රශට් ස්වවරී්තවය ශවුවශව් , 

ශභෞමික අඛ්ණ්ඩතාව ශවුවශව්  ශපීත සිටි් නට ඕනෑ. අෙ ශම් 

රශට් අතිබහුතරය් ඒ ස්ථාවරයට ඇවිල්ලා තිශබනවා; ඒ තවනට 

ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඒ නිසා අපි රාය් හවටියට, ප්රාශයෝගික 

ඒකීයභාවය් නිර්නාණය කරන රාය් හවටියට, අපි අෙ ශහොහ 

ුභබවාදී තවනකට ඇවිල්ලා තිශබනවා.  

ගරු සභාපතිතුනනි, විශ ේෂශය් න ශම් අවස්ථාශේ එක 

පව්තතකි්  නිවාස හා ඉදිකිරීම් ්ශෂේ්ශා අති ෙවවව් ත 

ශපරළිය් කරශගන යන අතරතුර, සංස්කෘතික විෂය තුළි්  

අශ්කන, ගශම්කන, රශට්කන, ශ්රී ලාංකීය අනනයතාව ුභරකිමි් , 

සියලුන ාාතී් , සියලුන රගම්, සියලුන කණ්ඩායම් අතර 

සශහෝෙර්තවය, ුභහේතවය, එකුවතුභාවය, සංහිඳියාව, 

මි්ශීලි්තවය වයා්ත කරමි් , අපි අශ් නාතෘභූමිශා ඒකීය ශ්රී 

ලංකාව  ්තින්ත කරමි්  යනවා. නුව්ත, අශ් ප්රතිවාදී්  

ශනොනවාෙ කිය් ශ් ? අපි ශෙඩරල් ශේ න යනවා ලු; අපි 

බුද්ධාගනට ප්රුවඛ්ස්ථානය ලබා ශෙන වග් ති ශවනස් කර් න 

යනවා ලු. ශම්වා ශබොළහ කථා. ශම්වා බාල කථා. ශම්වාට තනයි 

කිය් ශ් , "බාල ශද් පාලනය" කියලා. අපි ප්රබුද්ධ 

ශද් පාලනය් රියා්තනක කර් නට ඕනෑ. ඒ ප්රබුද්ධ 

ශද් පාලනය තුළ හෙවත් තිශබන අශ් පව්තශ්ත සියලුශෙනාන, 

අශ් රාශා සෑන සියලුශෙනාන ඒ බුද්ධාගනට ලබා ශෙන 

ප්රුවඛ්ස්ථානය වර්තනාන රණ්ඩුක්රන වයවස්ථාශේ තිශබන 

රකාරයටන ලබා ශේ නට බවඳිලා සිටිනවා.  

ඒ වාශේන රශට් ඒකීයභාවය වයවස්ථාශේ වග් තියකට සීනා 

කර් ශ්  නවතිව ප්රාශයෝගික  ඒකීයභාවය් ශවුවශව්  අපි 

සවලුභම් දිය්ත කර ඒ ඉල්කය අෙ සම්පූර්ණ කර ශගන 

තිශබනවා. 

ගරු සභාපතිතුනනි, ශම් අවස්ථාශේදී නන වවඩිදුර කාලය 

ග් ශ්  නවහව. නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අනාතයාං ශා ශල්කම්තුනා ප්රුවඛ් අුවබද්ධ රයතනවල උස් පහ්ත 

ශේෙයකි්  ශතොරව පහළ සිට ඉහළ ේවා, ඉහළ සිට පහළ ේවා 

සියලුන නිලධාරිතුන් ලාට නන පළුවශව් න ස්තුතිව් ත ශවනවා. 

ශම් නිලධාරිතුන් ලාශේ ාවය,  ්තිය, කාර්යශූර්තවය තුළ අපිට 

රට් හවටියට ාාතික ඉල්ක රැස් සම්පූර්ණ කර ග් න 

හවකියාව ලවබී තිශබනවා. ඒ ඉල්කය කරා යන නිසා තනයි ශම් 

ගල් ුවල් ප්රහාර අෙ වවඩි වවඩිශය්  අපට එල්ල ව් ශ් . හබවයි ශම් 

ප්රහාර වවඩි ශව් න, වවඩි ශව් න නන්ත වවඩි වවඩිශය්  සතුටු 

ශවනවා; නන්ත වවඩි වවඩිශය්  උන් දු ශවනවා; නන්ත වවඩි 

843 844 



පාර්ලිශම්් තුව 

වවඩිශය්  කර ශගන යන හරි ශෙය තව්ත නිවවරදිව දිවා රෑ 

ශනොබලා, අශ් ශපෞද්ගලික ශසෞඛ්ය ත්ත්තවය්  ගවන බල් ශ්  

නවතිව, උශද් පා් ෙර  .00ට නවඟිටි් නට ඕනෑ නම් උශද් පා් ෙර 

  .00ට නවඟිටලා, රෑ 12.00වන තුරු වවඩ කර් නට ඕනෑ නම් 

එශලසන කරලා අපි විවිත පරිතයාගශය්  අශ් පරන පවි් පිරිසිදු 

යුතුකන වන ානතා වගකීම් ඉෂ්ට කර් නට ඇප කවප ශවනවා.  

ගරු සභාපතිතුනනි, ඒ වාශේන නශේ අනාතයාං ය තුළ අශ් 

ගරු ඉ් දික බණ්ඩාරනායක නවතිතුනා, නිශයෝාය අනාතයවරයා 

හවටියට අශ් ගනනට ෙවවව් ත  ්තිය් ලබා ශෙනවා; ෙවවව් ත 

සහශයෝගය් ලබා ශෙනවා; වවඩසටහ්  කාර්යශූරව රියා්තනක 

කර් නට ෙවවව් ත  ්තිය් ලබා ශෙනවා. ඒ වාශේන ගරු 

නාලක ශකොශලෝ ශන නවතිතුනා, ගරු චමි් ෙ  විශේසිරි නවතිතුනා, 

එතුන් ලාශේ ඒ ාවය, ඒ හවකියාව, ඒ කවපවීන තුළි්  අශ් 

අනාතයාං ශා සියලුන වවඩ කටයුතුවලදී අපට පූර්ණ  ්තිය ලබා  

ශෙමි්  කාර්යශූර  ්තින්ත ානතා ශසේවාව් ඉෂ්ට කර් නට 

අපට ඉතාන්තන ඉහළ සහශයෝගය් ලබා  ශෙනවා. 

ගරු සභාපතිතුනනි, ඒ වා ශේන අතිගරු ානාධිපතිතුනා්ත, ගරු 

අග්රානාතයතුනා්ත ලබා ශෙන ශනොනුභරු සහශයෝගය නන 

විශ ේෂශය්  නත් කර් නට ඕනෑ. ශම් අනාතයාං ශා සෑන වවඩ 

කටයු්තතකදීන අතිගරු ානාධිපතිතුනාශේ පූර්ණ සහශයෝගය, 

 ්තිය අප ශවත ලවශබනවා. ඒ වා  ශේන ගරු අග්රානාතයතුනා ඊශා 

ෙවශසේ්ත නධයන සංස්කෘතික අරුවෙශල් ටවර් ශහෝල් රඟහශල් ඒ 

රැස්වීම්වලදී  ඒ සංවර්ධන වවඩ කටයුතු  ්තින්තව රියා්තනක 

කර් නට ුනර්ණ ස්වාධීන්තවය පූර්ණ නිෙහස අපට ලබා දු් නා. 

පුභ ගිය රණ්ඩුශේ වාශේ එ් එ්ශකනාට නාස් ලණු ෙනා හිරකර 

ශගන, තෙ කර ශගන වවඩ් ශනොකරන ත්ත්තවයකට ඇනතිවරු 

ප්ත කර් ශ්  නවතිව ඒ ුනර්ණ නිෙහස ලබා දී අත පය දිග හවර, 

ශම් රශට් සංස්කෘතිය නිවාස හා ඉදිකිරීම් ්ශෂේ්ය ශගොඩ 

නඟ් නට අපට ගරු අග්රානාතයතුනා ලබා ශෙන සහශයෝගය 

ඉතාන්ත අගය  කරමි්  ශම් අවස්ථාශේදී නත් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුනනි, ශම් කාරක සභා අවස්ථාශේදී නට නශේ 

පිළිතුරු කථාව කර් නට අවස්ථාව ලබා දීන ගවන ඔබතුනාට 

ස්තුතිව් ත ශවනවා. ඒ වාශේන නන කනගාටුශවන කාරණාව් 

තිශබනවා. අෙ නා්ත එ්ක වාෙ විවාෙ කර් න ගරු නහි් ෙ 

රාාප්ෂ, විප්ෂ නායකතුනා්ත සිටියා නම් ශකොච්චර ශහොහෙ? අෙ 

නිවාස ්ශෂේ්ය පිළිබහව කථා කර් න අශ් විනල් වීරවං  

න් ත්රීතුනා  සිටියා නම් ශකොච්චර ශහොහෙ? හවබවයි, ගුරාලා ටික 

පව් නා; කුණා්ශකෝ ටික් ෙවම්නා නඩ ගහ් න; ශපොඩි ඇ්තශතෝ 

ටික් ෙවම්නා විශේචනය කර් න. කුණාලී ශහේවාය්  හවටියට ඒ අය 

කළ ශසේවාව තුළි්  අඩුන තරමි්  ඒ අයශේ ශද් පාලන 

විවිතයට්ත ධනා්තනක එකතුව් ශේවායි නන ප්රාර්ථනා කරනවා. 
 

නිවාස වවඩසටහන, ඉදිකිරීම් වවඩසටහන, සංස්කෘතික 

්ශෂේ්ශා වවඩසටහන යන ශම් හවන වවඩසටහන්න අපි ඉෂ්ට 

සිද්ධ කර් ශ්   පවුල් ල්ෂ 61්, ුනරවවසිය්  ල්ෂ 220් 

විව්ත වන අශ් නාතෘ භූමිශා ුනරවවසි පරුනර ශවුවශව් . රශට් 

තාවකාලික භාරකරුව්  හවටියට ශම් රශට් සම්ප්ත, ශම් රශට් මිල 

ුවෙල් අරපශරස්සමි්  පාවිච්ි  කරලා රශට් උ් නතිය තකා, 

ුනරවවසි ුනරුනශර් අයිතී්  රර්ෂා කරමි්  අශ් රියාොනය 

තවදුරට්ත කරශගන යනවාය කියා ප්රකා  කරමි් , ගරු 

කථානායකතුනාට්ත, අෙ ශනන විවාෙයට සහභාගි වුණු කිකක  

ඇනතිතුන් ලාට්ත, න් ත්රීතුන් ලාට්ත, න් ත්රීතුමිය් ලාට්ත, ශම් 

ශනොශහොත වන ශත් අපි්ත සනඟ රැඳී සිටින ගරු නවති 

ඇනතිතුන් ලාට්ත ස්තුති කරමි්  නා නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොන 

ස්තුතියි.  

 

“101 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු. 1 6,700,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය.  

 

101 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 

01 වන වවඩසටහන.- ශනශහයුම් වවඩසටහන - මූලධන වියෙන,  
රු. 11, 00,000 

 

“101 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 
රු. 11, 00,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය.  

 

101 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 

02 වන වවඩසටහන.- සංවර්ධන වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු. 126,300,000 

 

“101 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු. 126,300,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය.  

 
101 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  
 

02 වන වවඩසටහන.- සංවර්ධන වවඩසටහන - මූලධන වියෙන,  
රු. 1,   ,000,000 

 

“101 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 
රු. 1,   ,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය.  

 

101 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

201 වන ශීර්ෂය.- සබෞද්ධා ක යුතු සදපාර්තසම්න්තුව 
 

01 වන වවඩසටහන.-  ශනශහයුම්  වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු. 62,000,000 

 

“201 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු. 62,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

  
201 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වවඩසටහන.-  ශනශහයුම් වවඩසටහන - මූලධන වියෙන,  
රු. 10, 00,000 

 

“201 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 
රු. 10, 00,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය.  

 

201 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන  වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 
02 වන වවඩසටහන.-  සංවර්ධන  වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 

රු. 1,31 ,000,000 
 

“201 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු. 1,31 ,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය.  

 

201 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.    

845 846 

[ගරු  සින්ත ශප්රේනොස නහතා] 
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02 වන වවඩසටහන.-  සංවර්ධන වවඩසටහන - මූලධන වියෙන, 
රු.7 ,000,000 

 

“201 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 
රු.7 ,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය.  

 

201 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
தகலப்பு 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக்கான 

ரூபா 146,700,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 11,500,000 
 

“தகலப்பு 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 11,500,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 126,300,000 
 

“தகலப்பு 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 126,300,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  1,454,000,000 

 

“தகலப்பு 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,454,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 101, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 201.- தபளத்த அலுவல்கள் திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 62,000,000 
 

“தகலப்பு 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 62,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

  

தகலப்பு 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 10,500,000 

 

“தகலப்பு 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 10,500,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு  ரூபா 1,315,000,000 

 

“தகலப்பு 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,315,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 74,000,000 

 

“தகலப்பு 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 74,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 201, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 146,700,000, for Head 101, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 11,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 11,500,000, for Head 101, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 126,300,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 126,300,000, for Head 101, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,454, 000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,454, 000,000, for Head 101, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 101, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 201.-  DEPARTMENT OF BUDDHIST AFFAIRS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.62,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs.62,000,000, for Head 201,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 201, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs.10, 500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 10,500,000, for Head 201, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put 
and agreed to. 
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Head 201, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,315,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,315,000,000, for Head 201, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 201, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 74,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 74,000,000 for Head 201, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 201, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
"123 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 

සහහා රු.  28,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වවඩසටහන. - ශනශහයුම් වවඩසටහන - මූලධන  වියෙන,  

රු. 97,700,000 

 
"123 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 

රු. 97,700,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වවඩසටහන. - සංවර්ධන වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 

රු. 968,000,000 

 
"123 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 

සහහා රු.968,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 
123 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වවඩසටහන. - සංවර්ධන වවඩසටහන - මූලධන  වියෙන,  
රු. 11, 96,600,000 

 

"123 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 
රු. 11, 96,600,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

123 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

206 වන ශීර්ෂය. - ෙංෙනකෘතික ක යුතු සදපාර්තසම්න්තුව 
 

01 වන වවඩසටහන. - ශනශහයුම් වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු.13 ,000,000 

 

"206 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු.13 ,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

206 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 වන වවඩසටහන. - ශනශහයුම් වවඩසටහන - මූලධන  වියෙන, 
රු.21,000,000 

 

"206 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 
රු.21,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

206 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 වන වවඩසටහන. - සංවර්ධන වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු. 63,000,000 

 

"206 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු. 63,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 
206 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

02 වන වවඩසටහන. - සංවර්ධන වවඩසටහන - මූලධන  වියෙන,  
රු. 6,000,000 

 

"206 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 
රු. 6,000,000 ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය.  

 
206 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

207 වන ශීර්ෂය. - පුරාවිදයා සදපාර්තසම්න්තුව   
 

01 වන වවඩසටහන. - ශනශහයුම් වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු. 200, 00,000 

 

“207 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු.200, 00,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

207 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වවඩසටහන. - ශනශහයුම් වවඩසටහන - මූලධන වියෙන, 

රු.11,300,000 

 
“207 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන මූලධන වියෙන සහහා 

රු.11,300,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වවඩසටහන. - සංවර්ධන වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 

රු.76 , 00,000 
 
 

“207 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු.76 , 00,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

849 850 
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207 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වවඩසටහන. - සංවර්ධන වවඩසටහන - මූලධන වියෙන, 

රු.100,700,000 
 
“207 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන මූලධන වියෙන සහහා 

රු.100,700,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 
207 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

208 වන ශීර්ෂය. - ජාතික සකෞතුකාගාර සදපාර්තසම්න්තුව 
 

01 වන වවඩසටහන. - ශනශහයුම් වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු.  ,  0,000 

 

"208 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු.  ,  0,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

208 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වවඩසටහන. - ශනශහයුම් වවඩසටහන - මූලධන  වියෙන,  

රු. 6,300,000 
 

"208 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 
රු. 6,300,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 
208 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වවඩසටහන. - සංවර්ධන වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු.16 ,  0,000 

 

"208 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු.16 ,  0,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

208 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වවඩසටහන. - සංවර්ධන වවඩසටහන - මූලධන  වියෙන,  

රු.129,700,000 
 
"208 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන සහහා 

රු.129,700,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය.  

 

208 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන  
ලදී. 

 
209 වන ශීර්ෂය.- ජාතික සල්ඛනාරක්ෂක සදපාර්තසම්න්තුව   

 
01 වන වවඩසටහන.- ශනශහයුම් වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 

රු.  ,22 ,000 
 
“209 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වවඩසටහන ුනනරාවර්තන වියෙන 

සහහා රු.  ,22 ,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය”  
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

209 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

01 වන වවඩසටහන.- ශනශහයුම් වවඩසටහන -  මූලධන වියෙන, 
රු.8,200,000 

 

“209 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වවඩසටහන මූලධන වියෙන සහහා 
රු.8,200,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය”  යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

209 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 වන වවඩසටහන.- සංවර්ධන වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු. 9,77 ,000 

 

“209 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වවඩසටහන ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු. 9,77 ,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය”  
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

209 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 වන වවඩසටහන.- සංවර්ධන වවඩසටහන -  මූලධන වියෙන, 
රු. 36,800,000 

 

“209 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වවඩසටහන මූලධන වියෙන සහහා 
රු. 36,800,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

209 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

309 වන ශීර්ෂය.- සගොඩනැගිලි සදපාර්තසම්න්තුව  
 

01 වන වවඩසටහන.- ශනශහයුම් වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු. 113,000,000 

 

“309 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වවඩසටහන ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු.113,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

309 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වවඩසටහන.- ශනශහයුම් වවඩසටහන -  මූලධන වියෙන, 

රු.13,800,000 
 

“309 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන මූලධන වියෙන සහහා 
රු.13,800,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

  

309 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 වන වවඩසටහන.- සංවර්ධන වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු.267,000,000 

 

“309 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු.267,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

  

309 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 වන වවඩසටහන.- සංවර්ධන වවඩසටහන -  මූලධන වියෙන, 
රු.77,200,000 

851 852 



පාර්ලිශම්් තුව 

“309 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වවඩසටහන මූලධන වියෙන සහහා 
රු.77,200,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 
309 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

310 වන ශීර්ෂය.- රජස  කර්මාන්ත ශ්ාලාව  
 

02 වන වවඩසටහන.- සංවර්ධන වවඩසටහන - ුනනරාවර්තන වියෙන, 
රු.117,000,000 

 

“310 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වවඩසටහන ුනනරාවර්තන වියෙන 
සහහා රු.117,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 
310 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, ුනනරාවර්තන වියෙන 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වවඩසටහන.- සංවර්ධන වවඩසටහන -  මූලධන වියෙන, 

රු.19 ,000,000 
 
“310 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන මූලධන වියෙන සහහා 

රු.19 ,000,000ක ුවෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළ්ත කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විනසන ලදි්  සභා සම්නත විය. 

 

310 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වවඩසටහන, මූලධන වියෙන 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටස් හවටියට තිබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
“தகலப்பு 123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 528,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 
 

 

தகலப்பு 123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  97,700,000 

 

“தகலப்பு 123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 97,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மீண்டுவருஞ் 

தசலவு  ரூபா 968,000,000 

 

“தகலப்பு 123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 968,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 11,496,600,000 

 

“தகலப்பு 123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 11,496,600,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 
தகலப்பு 123, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

தகலப்பு 206.- கலாசார அலுவல்கள் திகணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 135,000,000 

 

“தகலப்பு 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 135,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 21,000,000 

 

“தகலப்பு 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 21,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 563,000,000 

 

“தகலப்பு 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 563,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 56,000,000 

 

“தகலப்பு 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 56,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 206, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 207.-  ததால்தபாருளியல் திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 200,500,000 

 

“தகலப்பு 20 7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 200,500,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 11,300,000 

 

“தகலப்பு 207,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 11,300,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 764,500,000 

853 854 
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தகலப்பு 209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 8,200,000 

 

“தகலப்பு 209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா 8,200,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 59,775,000 

 

“தகலப்பு 20 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 59,775,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 
தகலப்பு 209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 436,800,000 

 

“தகலப்பு 209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 436,800,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 209, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 

தகலப்பு 309.-  கட்டடத் திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா  113,000,000 

 

“தகலப்பு 309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 113,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 
 
 

தகலப்பு 309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 13,800,000 
 

“தகலப்பு 309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 13,800,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 267,000,000 

 

“தகலப்பு 309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 267,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” 

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 
 

 

 

தகலப்பு 309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
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“தகலப்பு 20 7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 764,500,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 100,700,000 

 

“தகலப்பு 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 100,700,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 207, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 208.-  மதசிய நூதனசாகலகள் திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 44,450,000 

 

“தகலப்பு 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 44,450,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 6,300,000 

 

“தகலப்பு 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 6,300,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 165,550,000 
 

“தகலப்பு 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 165,550,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 129,700,000 
 

“தகலப்பு 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 129,700,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 208, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 209.-  மதசிய சுவடிக்காப்புத் திகணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 55,225,000 
 

“தகலப்பு 20 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 52,225,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 77,200,000 

 

“தகலப்பு 309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 77,200,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 309, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 310.- அரசாங்கத் ததாைிற்சாகல 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 117,000,000 

 

“தகலப்பு 310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 117,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப் 

படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் பட்டது. 

 

தகலப்பு 310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 195,000,000 

 

“தகலப்பு 310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 195,000,000 அட்டவகணயிற் மசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 310, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 528,000,000, for Head 123, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 123, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 97,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 97,700,000, for Head 123, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 123, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 968,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 968,000,000, for Head 123, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 123, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 11,496,600,000  

 
Question, "That the sum of Rs. 11,496,600,000, for Head 123, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 123, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

HEAD 206.- DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 135,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 135,000,000, for Head 206, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 21,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 21,000,000, for Head 206, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,              
Rs. 563,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 563,000,000, for Head 206, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,           

Rs. 56,000,000 
Question, "That the sum of Rs. 56,000,000, for Head 206, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 206, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
HEAD 207. -  DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 200,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 200,500,000, for Head 207, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 207, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 11,300,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 11,300,000, for Head 207, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 

Head 207, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 764,500,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 764,500,000, for Head 207, 
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 207, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 100,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 100,700,000 for Head 207, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 
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Head 207, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 208. - DEPARTMENT OF NATIONAL MUSEUMS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 44,450,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 44,450,000, for Head 208, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 208, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 6,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 6,300,000, for Head 208, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 208, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 165,550,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 165,550,000, for Head 208, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 208, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 129,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 129,700,000, for Head 208, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 208, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
HEAD 209.-  DEPARTMENT OF NATIONAL ARCHIVES 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 55,225,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 55,225,000, for Head 209, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 209, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 8,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 8,200,000, for Head 209, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 209, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 59,775,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 59,775,000, for Head 209, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 209, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 436,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 436,800,000, for Head 209, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 209, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

HEAD 309.- DEPARTMENT OF BUILDINGS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 113,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 113,000,000, for Head 309, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 309, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 13,800,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 13,800,000, for Head 309, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 309, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 267,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 267,000,000, for Head 309, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in theSchedule" put 
and agreed to.  

 
Head 309, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 77,200,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 77,200,000, for Head 309, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the   Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 309, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 
 

HEAD 310.- GOVERNMENT FACTORY 
 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 117,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 117,000,000, for Head 310, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 310, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 195,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 195,000,000, for Head 310, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 310, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
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ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"කාරක සභාව ප්රගතිය වාර්තා කළ යුතු යවයිෙ, නවවත රැස්වීන 

සහහා අවසර ගත යුතුය"යි ෙ නන ශයෝානා කරනවා.  
  

ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 6.51  පාර්ලිසම්න්තුව  ප්රගතිය වාර්තා කරනු  පිිසෙ 

ෙභාපතිතුමා මූලාෙනසයන් ඉවත් විය. 
කාරක ෙභාව ප්රගතිය වාර්තා කරයි;  නැවත රැෙනවීම 2019 මාර්තු 

18වන ෙඳුදා.  
 

பி.ப. 6.51 மணிக்கு, குழுவின் பாிசீலகன பற்றி 

அறிவிக்கும்தபாருட்டுத் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று 

அகன்றார்கள். 

குழுவினது பாிசீலகன அறிவிக்கப்பட்டது;  மீண்டும் கூடுவது  

2019 மார்ச் 18, திங்கட்கிைகம 
 

At 6.51 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Monday, 18th March, 

2019.  
 

කල්තැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුනනි, "පාර්ලිශම්් තුව ෙව්  කල් තවබිය 

යුතුය"යි නා ශයෝානා කරනවා. 
 
ප්රශ්නනය ෙභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

ශම් අවස්ථාශේ කවුරු්  ශහෝ න් ත්රීවරයකුණා  ගරු විශේපාල 

ශහට්ටිරරච්ි  න් ත්රීතුනාශේ නන මූලාසනය සහහා  ශයෝානා 

කර් න.  
 

ගරු කබීර් හෂිම් මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථානායකතුනනි, "ශම් අවස්ථාශේ දී ගරු විශේපාල 

ශහට්ටිරරච්ච් න් ත්රීතුනා මූලාසනය ගත යුතුය"යි නා ශයෝානා 

කරනවා.  
 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්, ෙභා ෙම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාෙනසයන් ඉවත් වූසයන්, ගරු 

ගරු විසේපාල සහට්ටිආරච්චි මහතා මූලාෙනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு விமஜபால தஹட்டிஆரச்சி அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair. 

 ස ලිනා ය නියාමනය ෙ හා ීති රාමුවක්  
ததாகலக்காட்சி நாடகங்ககள 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான சட்ட வகரயகற  
LEGAL FRAMEWORK FOR REGULATION OF TELEDRAMAS 

 

[අ.භා.6. 3] 
 

ගරු ලෙන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු කථානායකතුනනි,  සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ පහත 

සහහ්  ශයෝානාව නා ඉදිරිප්ත කරනවා.  

''වර්තනාන ශටලි නාටය ්ශෂේ්ය අප රට තුළ සනාාශා සෑන 

්ශෂේ්යකටන අහිතකර බලපෑම් රැස්  ඇති කරමි්  පවතින ්ශෂේ්ය් 

බවට ප්ත ශවමි්   තිශබ්. විශ ේෂශය්  ඒ සහහා පහත සහහ්  කරුණු රාශිය් 

බලපා ඇත.  

1. කිසිදු ප්රමිතියකි්  ශතොරව රනයනය  කරුව ලබන විශද්  
ශටලිනාටය රට තුළ බහුලව රූපවාහිනි නාලිකා තුළි්  විකා නය 
කිරීන. 

2.  වර්තනානශා පවතින බදු ප්රතිප්තතිය නිසා ශටලි නාටය ්ශෂේ්ශා 
සෑන අං යකටන ඇති වී තිශබන අහිතකර බලපෑම්.  

3. ශටලි නාටය නියානනය සහහා යම් රයතනය් ශහෝ  ීතති රාුවව  ්
ශනොනවති වීන.  

 ශම් ත්ත්තවය ුවල් කරශගන, අතිගරු ානාධිපතිතුනාශේ උපශෙස ්නත 
පුභගිය කාල සීනාව තුළදී ානනාධය අනාතයාං ය නඟි්  
විශ ේෂශය් න ශටලි නාටය ්ශෂේ්ය නිශයෝානය ශකශරන සෑන 
පාර් ව්ය්න නිශයෝානය කරමි්  කමිටුව් ප්ත කර, පවතින  ගවටලු 
ත්ත්තවයට විසඳුම් ශලස යම් නියානනය  ්සහහා ීතති ශරගුලාසි හා 
ප්රතිප්තති ඇතුළ්ත ශකටුම්පත් සකස ්කර අවස්  කර ඇත.  

ශටලි නාටය ්ශෂේ්ශා ඇති වී තිශබන ගවටලුවලට විසඳුන් ශලස ඉහත 

කමිටු වාර්තාවට  අනාතය නණ්ඩලශා අුවනවතිය ලබා ශගන, පාර්ලිශම්් තුවට 

ඉදිරිප්ත කර, ීතති රාුවව් සකස් කිරීන සහහා අව ය රියානාර්ග ග් නා 

ශලස්ත, ්ශෂේ්ශා පවතින අශනකුණා්ත ගවටලු සම්බ් ධව ානනාධය 

අනාතයාං ය නඟි්  කඩිනම් වවඩ පිළිශවළ් රියා්තනක කිරීනට කටයුතු 

කරන ශලස්ත ශනන ගරු සභාශේ අවධානය ශයොුව කරවීනට කවනව්තශතමි.''   

විශ ේෂශය් න පුභගිය කාල සීනාව තුළදී ශටලි නාටය 

්ශෂේ්ශා පවතින ශම් ගවටලු  ත්ත්තවය  පිළිබහව ශටලිවිෂ්  

වෘ්තතිකයි් ශේ ාාතික සංගනය ඇතුළු ්ශෂේ්ශා විවිධ පාර් ්ව  

සම්බ් ධ කරශගන කමිටුව් ප්ත කරලා, ශම් සහහා විසඳුම් ශලස 

යම් ශයෝානාවලිය්, පන්ත ශකටුම්පත් ශකටුම්ප්ත කරලා ෙව්  

අවසාන අදියශර් පවතිනවා. ශනහිදී විශ ේෂශය් න සහහ්  

කර් න ඕනෑ, හුශේන වර්තනානය වනවිට ශම් ශටලි නාටය 

්ශෂේ්ය යම් ්ශෂේ්යකට පනණ්  අහිතකරව බලපාන විධියට 

සීනාශවලා  නවහවයි කියලා. අෙ අශ් රශට් ශම් ්ශෂේ්ය සනාානය 

ව ශය්  විවිධ අහිතකර බලපෑම් රාශියකට ුවහුණ ශෙනවා. ඒ 

සහහා ඉතාන කඩිනමි්  විසඳුම් ශසවීශම් අව යතාව් අෙ 

ඇතිශවලා තිශබනවා. එශසේ කඩිනමි්  විසඳුම් ලබා දු් ශ්  

නව්තනම් සනාානය ව ශය්  වවඩි පිරිහීනකට ල්ශවනවා 

වාශේන, ශම් ්ශෂේ්යට්ත වි ාල ප්ර ්නවලට ුවහුණ පා් න සිද්ධ 

ශවනවා. ඒ වාශේන, ශම් රටට ගුණා්තනක නිර්නාණ ඉදිරිප්ත 

කිරීශම් අවස්ථා අහිමි වීන වළ්ව් න ශකොශහ්තන ුනළුව් කන් 

ලවශබ් ශ්  නවහව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ශම් සහහා විශ ේෂශය් න 

බලපාන ප්රධාන කරුණ ශනයයි. අෙ අශ් රශට් ප්රධාන නාළිකාවල 

සතියකට විකා නය වන ශද්ශීය, විශද්ශීය ශටලි නාටය ප්රනාණය 

ශෙස බවලුවාන අපට ශම් පිළිබහව ඉතාන  ශහොහ අවශබෝධය් 

ලබාග් න ුනළුව් . "ශම්වා පාලනය් ශනොකළ යුතුයි. 

නියානනය් ශනොකළ යුතුයි. ඕනෑන ශකනකුණාට ඕනෑන 

නිර්නාණය් ඉදිරිප්ත කිරීශම් අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. නිෙහස 

ලබා දිය යුතුයි" කියලා සනහරු් ට කරුණු ඉදිරිප්ත කර් න 

861 862 
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ුනළුව් . ඒක්ත එ්තරා නතය්. නුව්ත නා ශපෞද්ගලිකව 

ෙකි් ශ් , ශනයට අනිවාර්යශය් න යම්කිසි නියානනය් අව ය 

බවයි. එශහන ශනොවුශණෝත සනාායට විවිධ අර්බුෙකාරී 

ත්ත්තවය් ට ුවහුණ පා් න සිදුශවනවා. විශද්  ශටලි නාටය නිසා 

අෙ පවුල් සංස්ථා විවිධ සනාා ප්ර න්වලට ුවහුණ පාලා තිශබනවා. 

අෙ විශද්ශීය ශටලි නාටයවලට ඇබ්බවහි වන නට්ටනකට ප්තශවලා 

තිශබනවා. එවවනි ශද් නිසා  සභවාදී ත්ත්තවය් ශනොනන 

රකාරයකටව්ත ෙකි් න ුනළුව් කන් නවහව.  

ශම් රූපවාහිනි නාළිකාවල නම් සහහ්  කිරීන පිළිබහව වවරැදි 

විධියට හිත් න එපා.   සතිශා දින 7 තුළ "ශෙරණ" නාළිකාව 

ශද්ශීය ශටලි නාටය episodes 3 ් ශප් වනශකොට, විශද්ශීය 

ශටලි නාටය episodes 36් ශප් වනවා. "හිරු" නාළිකාව 

සතියකට ශද්ශීය ශටලි නාටය episodes 2 ් ශප් වනශකොට, 

විශද්ශීය ශටලි නාටය episodes 26් ශප් වනවා. "සිරස" 

නාළිකාව ශද්ශීය ශටලි නාටය episodes 25් ශප් වනශකොට, 

විශද්ශීය ශටලි නාටය episodes 15් ශප් වනවා. 

"ස්වර්ණවාහිීත" නාළිකාව ශද්ශීය ශටලි නාටය episodes 30් 

ශප් වනශකොට, විශද්ශීය ශටලි නාටය episodes 9් ශප් වනවා. 

"ාාතික රූපවාහිනිය" නාළිකාව ශද්ශීය ශටලි නාටය episodes 

17් ශප් වනශකොට, විශද්ශීය ශටලි නාටය episode 1් 

ශප් වනවා. "ස්වාධීන රූපවාහිනිය" නාළිකාව ශද්ශීය ශටලි 

නාටය පනණ් episodes  0් ශප් වනවා. ශම්ක තනයි  

යථාර්ථය.  

විශද්ශීය ශටලි නාටය පාලනය කිරීන ශවුවශව්  2006දී 

episode එකකට රුපියල් 90,000ක බදු ුවෙල් අය කළා. ශනය 

අවධර්යව්ත කිරීශම් අරුවිජ්  වර්තනානශාදී ඒ බදු ුවෙල 

රුපියල් 1, 0,000 ේවා වවඩි කළා. බදු ුවෙල වවඩි වුණ්ත, 

ශප් වන විශද්ශීය ශටලි නාටය ප්රනාණය ශනොනන රකාරයකටව්ත 

අඩුශවලා නවහව. ශම්ක තනයි යථාර්ථය.  

ඒ වාශේන ශම් සෑන ශටලි නාටයය් සහහාන බදු අය 

කර් ශන්ත නවහව, බදු සහන ලබා ශෙනවා. ළනයි් ට බලපාන 

විශද්ශීය ි ්පටි සහ ශටලි නාටය යවයි හඳු් වා ග් නා ඒවාට බදු 

සහන ලබා ශෙනවා. ඒ වාශේන ාාතය් තර සම්නාන ලබාශගන 

තිශබන විශද්ශීය ි ්පටි සහ ශටලි නාටයවලට බදු සහන ලබා 

ශෙනවා. ශම් බදු සහන ලබා දීශම් ප්රතිප්තතිය නිසා සියයට  0කට 

විතර ශනොනන රකාරශාව්ත බදු ුවෙල් අය කිරීන් සිද්ධ 

ශව් ශ්  නවහව.  

ශම් ි ්පටි සහ ශටලි නාටයවල ප්රමිතිය පිළිබහව ානනාධය 

අනාතයාං ශා ශවනනන කමිටුව් තිශබනවා. ඒ කමිටුව ශම්වා 

බලලා තනයි විකා ය කර් නට අවසරය ලබා ශේ ශ් . නුව්ත, ඒ 

පිළිබහව්ත අපට සෑහීනකට ප්තශව් නට ුනළුව් කන් නවහව. ඒ 

සියලුන ි ්පටි සහ ශටලි නාටය බලලාෙ ඒවාට අුවනවතිය ලබා 

ශේ ශ්  කියන එක ගවන්ත අපට ප්ර ්නය් තිශබනවා. ඒ බලන 

අයට ශගවන ුවෙල අුවව ඒවා බල් න ුනළුව් කනකුණා්ත නවහව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි,  විශද්  ශටලි නාටය පිළිබහව 

ප්ර ්නය ඒ රකාරශය් න තිශබනවා වාශේන, පුභගිය අවුරුද්ශද් 

අපි හඳු් වා දු්  ඒ බදු ප්රතිප්තතිය අුවව වර්තනානශා දී ශද්ශීය 

නිෂ්පාෙකය් ශග්  එක episode  එකකි්  රැහවුම් ුවෙල් බවගි්  

ලබා ග් නවා. ශම්ක ප්රාශයෝගිකව කර් නට ුනළුව්  ශෙය් 

ශනොශවයි. ශටලි නාටයය් නිෂ්පාෙනය කරලා අවුරුදු ශෙක තුන් 

ගියාට පුභව තනයි ශම්වා විකා ය කර් ශ් . විකා ය කරලා නාස 

හය් හත් ගියාට පුභව තනයි ුවෙල් ලවශබ් ශ් . එක episode 

එකකට රුපියල් ල්ෂ ශෙකක ුවෙල් ලවබුණාන ඒශක්  රුපියල් 

30,000ක රැහවුම් ුවෙල් තියාශගන ඉතිරි 170,000ක ුවෙල තනයි 

ලබා ශේ ශ් .  

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු න් ත්රීතුනා, තව විනාඩි ශෙකක කාලය් තිශබනවා. 

ඔබතුනා කවනවති නම් ගරු වීරකුණානාර දිසානායක න් ත්රීතුනාශේ 

ශේලාව්ත ග් නට ුනළුව් . 

 
ගරු ලෙන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

එතුනා ශයෝානාව ස්ිකර කරනවා විතරයි.  

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොහයි. ඔබතුනාට තව විනාඩි  ක කාලය් ලවශබනවා. 

 
ගරු ලෙන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

එන නිසා ශම් පිළිබහව විශ ේෂ අවධානයකි්  යුතුව කටයුතු 

කළ යුතුව තිශබනවා. අෙ අශ් රශට් ි ්පටිවල යම් පාලනය් 

තිශබනවා. තිර පිටප්තවල ගුණා්තනක භාවය පිළිබහව ීතති රීති 

තිශබනවා. පුභගිය ෙ ක ගණනාව තිස්ශසේන ශම් ්ශෂේ්ය 

පිළිබහව සාකච්ඡා ගණනාව්න පව්තවලා ශම් සහහා ස්ිකරසාර 

විසඳුන් විධියට යම්කිසි රකාරයක නියානනය් අව ය බව 

හඳුනාශගන තිශබනවා. ඒ සහහා යම්කිසි ීතතිනය රාුවව් 

අව යයි. ඒ වාශේන ශම් ්ශෂේ්ශා උ් නතිය ශවුවශව්  

විශද්ශීය ශටලි නාටයවලි්  ලබා ග් නා බදු ුවෙල ශද්ශීය 

්ශෂේ්යට ශයෙවීශම් යම් කිසි ක්රනශේෙයක අව යතාව තිශබනවා. 

එන නිසා තනයි  අෙ ශම් ගරු සභාවට අපි ශනන ශයෝානාව 

ශගශන් ශ් .  

විශ ේෂශය් න නන්ත ානනාධය අනාතයාං ශා නිශයෝාය 

අනාතයවරයා විධියට කටයුතු කර තිශබනවා. නට ශපර ගරු 

ගය් ත කරුණාතිලක නවතිතුනා ශම් අනාතයාං ය භාර 

අනාතයවරයා ශලස කටයුතු කළා. විෂය භාර අනාතයවරයා විධියට 

ගරු නංගල සනරවීර ඇනතිතුනා එවකට ශනහි සම්බ් ධීකරණ 

කටයුතුවල වගකීන නට පවවරුවා. ශම් වන විට ශම් සහහා යම්කිසි 

ශකටුම්පත් සකස් කරලා අවස්  කරලා තිශබනවා. ශම් සකස් 

කළ ශකටුම් පශ්ත තවදුරට්ත අඩු පාඩුකම් තිශබනවා නම් ඒ අඩු 

පාඩුකම් නිවවරදි කරලා, ීතති රීති සකස් කරලා, යම් කිසි නියානන 

රයතනය් ස්ථාපිත කරලා ශම් සහහා වහාන විසඳුම් ලබා දීන 

කඩිනම් කළ යුතුයි කියන ශයෝානාවයි විශ ේෂශය් න ශම් ගරු 

සභාවට අපි කරුව ලබ් ශ් . ඒ සහහා අශප්  ලවශබ් නට ඕනෑ 

ොයක්තවය ශනොපිරිශහළා ලබා ශෙනවා කියන කාරණය ශම් 

අවස්ථාශේ දී විශ ේෂශය් න සහහ්  කර් නට ඕනෑ. ශනන 

ගවටලුව හුශේ ශටලි නාටය ්ශෂේ්යට පනණ්, රූපවාහිීත 

නාලිකාවලට පනණ් සීනා ශවන ප්ර ්නය් විධියට ශනොශවයි, 

රශට් සනස්ත ප්ර ්නය්, අශ් ෙරුව් ශේ අනාගතය පිළිබහව 

තිශබන ප්ර ්නය් විධියට බලා කටයුතු කරුව යයි කියන 

රරාධනය කරමි්  නන නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොන ස්තුතියි. 

 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු වීරකුණානාර දිසානායක න් ත්රීතුනා. ඔබතුනාට 

විනාඩි  ක පනණ කාලය් තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්් තුව 

[අ.භා.7.0 ] 

 
ගරු වීරකුණාමාර දිොනායක මහතා  
(மாண்புமிகு வீரகுமார திசாநாயக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, නන ප්රථනශය් න ගරු ලස් ත 

අලගියව් න නවතිතුනා ඉදිරිප්ත කළ ඉතාන කාශලෝි ත, වවෙග්ත 

ශයෝානාව ස්ිකර කරුව ලබනවා.  

ඒ වාශේන ශම් ්ශෂේ්යට අොළව ගරු ලස් ත අලගියව් න 

නවතිතුනා නතු කළ කරුණුවලට අනතරව විශ ේෂශය්  අවධානය 

ශයොුව කළ යුතු කරුණු කිහිපය් තිශබනවා. එක් තනයි, ශම් 

්ශෂේ්ය තුළ නවක පිරිස් වාශේන, අ්ත ෙවකීම් බහුල වි ාල 

පිරිස් ඉ් නවා. ශද්ශීය සංස්කෘතියට ගවලශපන, අපට ගවලශපන 

නව නිර්නාණ කර් න ූ ොනම් වුණු. ඔවු්  ුවහුණ ශෙන 

ප්රාශයෝගික ගවටලු වි ාල ප්රනාණය් තිශබනවා. එන නිසා ශම් 

්ශෂේ්ය පිළිබහව විශ ේෂ කිකකාව් රරම්භ ශවලා ඉස්සරහට 

 එනවා නම් ඉතාන වවෙග්ත. 

අශන් කාරණය තනයි, විශද්ශීය ශටලි නාටය විකා ය වීන. 

ඇතවම් ඒවා ඉතා සාධීතය ශටලි නාටය වුව්ත, ඇතවම් ඒවා 

ඇ්තතටන අශ් සනාායට වි ාල ව ශය්  අහිතකර බලපෑන් 

එල්ල කරමි්  තිශබනවා.  ඒකට ශහේතුව තනයි, එන ශටලි නාටය 

නිසා අශ් සංස්කෘතිය වි ාල කඩා වවටීනකට, පිරිහීනකට ල් වීන. 

අවසානශා දී එන නාටය හරහා නතු ශව් ශ් , එ්ශකෝ වවරය, 

එ්ශකෝ ශක්රෝධය, එශහන නව්තනම් ඊර්ෂයාව, එශහන්ත නව්තනම් 

කාට හරි යටි්  ශේන් ගහන එක. ශන් න ශම් වශේ ශද්වල් 

තනයි  ඒ තුළි්  ුනරුදු ුනහුණු ශව් ශ් .  ෙරුශවකුණාට වුණ්ත, 

වවඩිහිටිශයකුණාට වුණ්ත නාටය බලලා ඉවර ශවනශකොට ඇති වන 

අෙහස තනයි, කාට හරි ශනොනවා ශහෝ ශෙය් කර් න ුනළුව්  

කියන එක. නුව්ත, අශ්න නිර්නාණවල කුණාන් ශහෝ අනනයතාව් 

තිබුණා. ඒ අනනයතාව අෙ නවකිලා අහිතකර ශද් සනාායට 

ශේගශය්  ග්රහණය ශවලා තිශබනවා. එන නිසා ශම් තිශබන අඩු 

පාඩු නවෙ තව්ත අඩු පාඩු එකතු කරමි්  ඉ් නවා. එ්ශකෝ 

කා් තාව් ශේ නනස විකෘති කරනවා, නව්තනම් ෙරුව් ශේ 

නනස විකෘති කරනවා, නව්තනම් ස්වාමිුනරුෂයාශේ නනස විකෘති 

කරනවා. එවවනි නාටයය් බලලා ඉවර ශවනශකොට ුවළු පවුල් 

සංස්ථාවන විකෘති ස්වභාවයකි්  තනයි නවඟිටි් ශ් . එන නිසා අපි 

ෙකින නව කථාව්, ශකටි කථාව්, ි ්පටය්, ශටලි නාටයය් 

බලා කුණාන් ශහෝ රස වි් ෙනය් ලබ් න ුනළුව්  වුණාට, ඒ වශේ 

රස වි් ෙනය් ලබනවාට වඩා ශවනස් නශනෝ භාවයකි්  තනයි 

විශෙස් ශටලි නාටය අවසානශා නතර ශව් ශ් . හවන පවය 

භාය්න ශහෝ පවය්න නතර කර් ශ්  අවුල් හෙලා. ඉති් , අපි 

බල් ශ්  ශටලි නාටයය් හරහා ඊට වඩා ශහොහ, අශ් සංස්කෘතිය 

ඉස්සරහට ග් න ුනළුව්  නට්ටශම් ශෙය් නිර්නාණය කර් නයි. 

එවවනි නිර්නාණකරුශවෝ අපට ඉ් නවා. ඔවු්  කඩා වවටිලා 

තිශබ් ශ් . ඔවු් ට වධර්යය්,  ්තිය් ශේ න ශම් රුන 

ශයෝානාව ඉතාන වවෙග්ත වාශේන, ුවළු පාර්ලිශම්් තුවන කිසි 

ශේෙයකි්  ශතොරව ඊට සහශයෝගය දිය යුතුයි කියන අෙහස 

ඉදිරිප්ත කරමි් , ශම් ශයෝානාව නවවත්ත ස්ිකර කරමි්  නා නිහඬ 

ශවනවා. ශබොශහොන ස්තුතියි. 

 

 
ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි, ගරු න් ත්රීතුනා. මීය ළඟට ගරු අින්ත පීඨ . ශපශර්රා 

අනාතයතුනා. ඔබතුනාට විනාඩි 8ක කාලය් තිශබනවා. 

[අ.භා.7.07] 

 
ගරු අජිත් පී. සපසර්රා මහතා (ඩිජි ල් යටිතල පහසුකම් 

හා සතොරතුරු තාක්ෂණ කැබිනට් සනොවන අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரா - டிஜிட்டல் உட்கட்டகமப்பு 

வசதிகள் மற்றும் தகவல் ததாைில்நுட்ப அகமச்சரகவ 

அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Non Cabinet Minister of Digital 
Infrastructure and Information Technology) 

ශබොශහොන ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. ගරු 

ලස් ත අලගියව් න නවතිතුනා ඉදිරිප්ත කළ ශයෝානාව ඉතා 

වටිනා ශයෝානාව්. නන ඒ ශයෝානාව අුවනත කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, හඬ කවන ලෙ විශද්ශීය ශටලි 

නාටය අශ්  රශට් විවිධ රකාරවලි්  විකා ය ශවනවා. අපි 

ේ නවා, ඉතා ඉහළ ගුණා්තනක භාවශය්  යු්ත සනහර විශද්  

ශටලි නාටය තිශබන බව. "ඔෂී් " ශටලි නාටය ග්තශතෝත, ඒක 

අපට ශහොහ වි් ෙනය් ලබා ශෙන, ඉහළ ගණශා ශටලි 

නාටයය්. අවුරුදු ගණනාවකට පුභව්ත අශ් හි්ත තුළ එන ශටලි 

නාටය ඉතිරි ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේන, "ශෙොස්තර ශහොහ හිත" 

වශේ විශද්ශීය කාටූ්  අෙට්ත අශ් හි්තවල ගවඹුරි්  සටහ්  

ශවලා තිශබනවා. ගරු වීරකුණානාර දිසානායක න් ත්රීතුනනි, නන 

ඔබතුනා සනඟ එකඟ ශවනවා. විශ ේෂශය් න ඉ් දියාුව රභාසය 

ලවබූ ඇතවම් ශටලි නාටය අෙ වි ාල ව ශය්  සෑන රූපවාහිීත 

නාලිකාවකන prime time  තුළ අර් ශගන තිශබනවා. ඒ නිසාන 

prime time අවස්ථාව්  ශද්ශීය ශටලි නාටයකරුව් ට 

ලවශබ් ශ්  නවහව. ශලොකුණාන අභිශයෝගය ඒකයි. ශහොහ 

නිර්නාණය් කළ්ත ඒ අයට එන අවස්ථාව ලවශබ් ශ්  නවහව. 

විශ ේෂශය් න අපි ඒ පිළිබහව යම් ප්රතිප්තතිය් අුවගනනය කළ 

යුතුයි. ශද්ශීය කර්නා් ත රැක ගවීතනට යම් සීනාව්  පවනවීන, 

ඕනෑන කර්නා් තයක තිශබනවා. 

ශටලිනාටය කර්නා් තශා ශහෝ ි ්පට කර්නා් තශා විතර් 

ශනොශවයි, අර්තාපල් වගාශේ ශහෝ වී ශගොවිතවශ්  ශහෝ ශවන්ත 

කර්නා් තයක ශහෝ කෘෂි කර්නා් ත අං යක්ත ඒක ශව් න 

ුනළුව් . ඒ නිසා, විකා න කාලශය්  අවන ව ශය්  ශනපනණ 

ප්රනාණය් ශම් රට තුළ නිෂ්පාෙනය කරන ලෙ ශටලි නාටයවලට 

ලබාදීන අව යයි කියන කාරණය සම්බ් ධශය්  යම් රකාරයක 

බල කිරීන් කරන එශ් වරේ නවහව. හවබවයි, ඔය හෙන ශටලි 

නාටයවල ත්ත්තවය ගවන නම් නශේ කිසින සතුට් නවහව. 

ශනතවන තිශබන ප්ර ්නය, ශහොහ ශටලි නාටය හේ ශ්  නවති නිසා 

ඒ අවස්ථාව ලවශබ් ශ්  නවතිකනයි. ඉ් දියාුව ශටලි නාටය ශහෝ  

හඬ  කවන ලෙ ශවන්ත ශටලි නාටයවලි්  ඒ අවස්ථාව රවරණය 

කළාන, ශද්ශීය නිෂ්පාෙකය් ශේ ශහොහ ශටලි නාටයකට වුණ්ත 

අවස්ථාව ලවශබ් ශ්  නවහව. ශනොකෙ, ශටලි නාටයය් විකා නය 

වනතුරු, එයට ලවශබන ානතා ප්රතිචාර ශ්තරුම් ගවීතන එතරම්න 

පහුභ ශව් ශ්  නවහව. නන හිතන හවටියට ශනතවන ි ්පට 

කර්නා් තය සහ ශටලිනාටය කර්නා් තය කියන ශෙශ්න 

ප්ර ්නය් තිශබනවා.  

ශම් කර්නා් තය තුළ තිශබන, ගුණා්තනකභාවය් 

ශනොනවතිවීශම් ප්ර ්නයට ශහේතු කිහිපය් තිශබනවා. එක් තනයි, 

පූර්ණකාලීනව ශම් කර්නා් තශා ශයදීනට අවස්ථාව් 

ශනොනවතිකන නිසා ේෂන අය ශනන කර්නා් තයට එකතු 

ශනොවීශම් ත්ත්තවය් තිබීන. ශබොශහෝ ශටලි නාටයකරුව් , 

ි ්පට අධය්ෂවරු්  අර්ධ කාලීනවයි කටයුතු කර් ශ් . 

පූර්ණකාලීනව කටයුතු කර් ශ්  වාිජා පරනාර්ථශය්  ශම් 

කර්නා් තශා ශයශෙන අයයි. ඉ් දියාුව ශටලි නාටයවලට්ත වඩා 

පහළ නට්ටශම් ශටලිනාටය නිෂ්පාෙනය කරන ශද්ශීය 

සිනනාකරුව්  සහ ශටලි නාටයකරුව්  තනයි වවඩිුනර ඉ් ශ් . 

865 866 
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ඒ නිසා, අවස්ථාව දිය යුතුයි කියා අපි කිේවාට, ානතාවට්ත ඉව් 

තිශබනවා. අපි, ානතාව අවත්ශසේරු කළ යුතු නවහව. ානතාවට්ත  

ශහොහ නරක ශ්තරුම් ගවීතනට ඉව් තිශබනවා. ඒ නිසා,  යම් අවන 

කාලය් දීලා ශද්ශීය නිෂ්පාෙන සහහා ඉඩකඩ දියයුතුයි කියා 

ශරගුලාසි පනවන ගන් න, සිනනා කර්නා් තය සහ ශටලි නාටය 

කර්නා් තශා ගුණා්තනකභාවය වර්ධනය කිරීන සහහා වි ාල 

රශයෝානය්ෙ කළ යුතුයි. ශම් ශද්වල් ගවන අපි ශබොශහෝ කථා 

කර තිශබනවා. නුව්ත ශම් සහහා ශයොෙන රශයෝානය සහ 

අඛ්ණ්ඩව ශකශරන කවපවීන අපට ශප් ුවම් කර් ශ්  නවහව. නන 

හිතන විධියට ේෂතාශේ ප්ර ්නයකට වඩා, ශනතවන තිශබ් ශ්  

කර්නා් තය් විධියට ශනය ශගන යානට අව ය කරන ඒ පද්ධතිය 

නවතිකනයි. අපි ඒකට කිය් ශ්  economic system කියායි.  

අ් න ඒ  economic system එක නවහව.  ඒ රර්ිකක පරිසරය නවති 

නිසා හවකියාව්  තිශබන  අය එ්ශකෝ විශද් ගත ශවනවා; 

නව්තනම් ශවන්ත පූර්ණකාලීන රැකියාවලට ශයොුව ශවනවා. ශම් 

ත්ත්තවය තුළ වි ාල අර්බුෙය් ඇති ශවනවා.  

ශබොශහෝශෙශන් කිය් ශ් , ඉ් දියාුව ශටලි නාටය නිසා ශම් 

කර්නා් තය කඩා වවටිලා කියායි. නන නම් කිය් ශ් , අශ් 

නිර්නාණවල තිශබන තරගකාරි්තවශා ප්ර ්නය ශනහි ප්රධාන 

ප්ර ්නය් බවයි. ඒ නිසා, ශටලි නාටයවලට කරන ශචෝෙනාවට 

වඩා, අපි එක අතකි්  ශරගුලාසි පවනවිය යුතු ගන් න, 

කර්නා් තය දියුණු කිරීන සහහා්ත ප්ෂ, පාට ශේෙශය්  ශතොරව 

කවපශවලා කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ වාශේන වෘ්තතීනය නළු නිළිය් , 

කාර්මික ශිල්පීඨ ් , අධය්ෂවරු්  වාශේන ශම්වා සහහා 

රශයෝානය කරන අය දිරි ගව් වීන සහහා්ත යම් ක්රනශේෙ සකස් 

කළ යුතයි.  
 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අනාතයතුනනි, ඔබතුනාට තව විනාඩි ශෙකක කාලය් 

තිශබනවා. 

 

ගරු අජිත් පී. සපසර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபமரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශහොහයි, මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි. 

ශම් ුනංි  රට ඇතුශළේ පනණ් ි ්පට ශහෝ ශටලි නාටය 

ශප් වීශන්  අශ් කර්නා් තය් පව්තවාශගන යානට අපට 

හවකියාව් නවහව. නශේ අෙහස  ශම්කයි.  ඉංග්රීසි භාෂාශව් , ඒ 

වාශේන ශෙනළ භාෂාශව්  ශටලි නාටය හා ි ්පටි නිර්නාණය 

කර් න අපට හවකියාව තිශබනවා නම්, ඒ හරහා අපට ඉ් දියාුව 

ශවශළහ ශපොළ්ත, ඒ වාශේන ාාතය් තර ශවශළහ ශපොළට්ත 

ය් න ුනළුව් කන තිශබනවා. නෑත කාලශා එවවනි ඉංග්රීසි නාධය 

ි ්පටය් අපට ෙකි් න ලවබුණා. ඒක තනයි, "According to 

Matthew"  කියන ි ්පටය. අපි ෙව්කා, එන ි ්පටශා ඉතාන 

ඉහළ ගුණා්තනකභාවය් තිබුණු බව. ඒ වාශේන ේෂ නළු 

නිළිය්  එහි රඟපෑවා. ශම් ප්ර ්නය අර, කිකිළිෙ, බි්තතරයෙ වාශේ 

ප්ර ්නය්. ඒ නිසා, ශම් පිළිබහ ගවඹුරු සාකච්ඡාවකි්  පුභව රාය 

යම් තීරණා්තනක අදියරකට පවමිිජය යුතුයි කියායි නන හිත් ශ් . 

ශනොකෙ, විශේචන කරන එක පහුභයි.  

සනහරු තන් ශේ අේෂකම් සහ ශනොහවකියාව්  නකා 

ගවීතනට්ත විශේචන කරමි් , ඉ් දියාුව ශටලි නාටයවලට 

ශෙෝෂාශරෝපණය කරමි් , ටීවී නාළිකාවලට ශෙෝෂාශරෝපණය 

කරමි්  කටයුතු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, එන 

නිසා නන ඉතාන ශගෞරවශය්  කියා සිටි් ශ් , ශම් ප්ර ්නය 

පිළිබහව රාය්ත, විප්ෂය්ත එක නතයකට ඇවිල්ලා තීරණා්තනක 

පියවරකට යා යුතුයි කියායි. ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි, ගරු අනාතයතුනනි. ශම් සහහා පිළිතුරු කථාව 

කර් ශ්  ගරු ගය් ත කරුණාතිලක අනාතයතුනායි. ගරු 

අනාතයතුනනි, ඔබතුනාට විනාඩි 1 ක කාලය් තිශබනවා. 
 

 

[අ.භා.7.1 ] 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ඉඩම් ෙහ 

පාර්ලිසම්න්තු ප්රතිෙංෙනකරණ අමාතයතුමා හා ආණ්ු  

පාර්ශ්නවස  ප්රධාාන ෙංවිධාායකතුමා)  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க - காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின்  முதற்மகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ගරු ලස් ත අලගියව් න 

න් ත්රීතුනා  සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ඉතාන වවෙග්ත 

ශයෝානාව් ඉදිරිප්ත කර තිශබනවා. ශම් විෂයය අය්ත ව් ශ්  

ානනාධය අනාතයාං යටයි. එතුනා කල් ශම් අනාතයාං ශා 

නිශයෝාය ඇනතිවරයා හවටියට රියා කරද්දි්ත ශම් ප්ර ්නය 

පිළිබහව ශලොකුණා අවධානය් ශයොුව කර රියා කළ බව අපි 

ේ නවා.  වර්තනාන රණ්ඩුව බලයට ප්ත වූ ගන් න, ානනාධය 

විෂයය භාර කවබිනට් ඇනති ුරරය ලවබුශණ් නටයි. නන ඒ ුරරශා 

කටයුතු කළ අවුරුදු ශෙක තුළදී්ත, ශටලි නාටය නිෂ්පාෙකය්  

සනඟ අපි විවිධ සාකච්ඡා පවවව්තවූ නිසා ශම් විෂයය පිළිබහව යම් 

අවශබෝධය් අපට්ත තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, 

වර්තනානශා ශම් විෂයය භාරව තිශබ් ශ්  රුව්  විශේවර්ධන 

ඇනතිතුනාටයි. ශනොවවළව්විය ශහේතුව් නිසා, එතුනාට ශම් 

අවස්ථාවට සහභාගි විය ශනොහවකි බව ේ වා තිශබනවා. ශනන 

කල් තවබීශම් ශයෝානාශේ තිශබන අෙහස් ගවන එතුනාශේ 

අවධානය ශයොුව කර, ශම් සභාවට ඉදිරිප්ත කර් න, ඔබතුනා 

ෙවුවව්ත කර් න එතුනා පිළිතුර් එවා තිශබනවා. නා එන පිළිතුර 

ඉදිරිප්ත කර් න බලාශපොශරෝතතු වනවා. 

ඊට ශපර නන යන් කිය් න කවනවතියි. නට නතකයි, අශ් 

රණ්ඩුව බලයට ප්ත වනශකොට ශටලි නාටය පිළිබහව ශලොකුණා 

විශේචන තිබුණු බව. ඒ අතර ප්රධානන විශේචනය් තිබුණා. රාාය 

නාධයවලි්  ශටලි නාටය විකා නය කර ගවීතශම්දී ඉතාන 

අශ ෝභන රියාවලිය් තිබුණු බව ප්රසිද්ධ රහස්. නන 

ඇනතිවරයා ව ශය්  ප්ත වුණාට පස්ශසේ, ඒ ත්ත්තවය 

සම්පූර්ණශය් න ශවනස් කර් න ුනළුව්  වුණා. ඒ ගවන නන 

සතුටු ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු න් ත්රීතුනනි, ගරු රුව්  විශේවර්ධන 

ඇනතිතුනාශේ පිළිතුර ෙව්  නන කියව් නම්. 

ශටලි නාටය ්ශෂේ්ශා ශිල්පීඨ ්  තන වා්තතීනයභාවය සහ 

්ශෂේ්ශා පවතින ගවටලු සම්බ් ධව එවකට ගරු ුවෙල් හා 

ානනාධය නිශයෝාය ඇනතිතුනා සනඟ සාකච්ඡා කර ඇති අතර, 

එහි ප්රතිඵලය් ව ශය්  ශටලි නාටය ්ශෂේ්ශා රංගන ශිල්පීඨ ් , 

අධය්ෂවරු, නිෂ්පාෙකවරු, තා්ෂිජක ශිල්පීඨ ් , හඬකවවීම් 

ශිල්පීඨ ්  යනාදී ව ශය්  විවිධ විෂය පථ නිශයෝානය වන පරිදි 

ශටලි නාටය ශිල්පීඨ ් ශේ සහභාගි්තවශය්  කමිටු රැස්වීම් පව්තවා 

තිශබනවා. එහිදී මූලිකවන, උසස් ප්රමිතියකි්  යු්ත, ශප්රේ්ෂකය්  

රකර්ෂණය කර ගත හවකි ශද්ශීය ශටලි නාටය නිෂ්පාෙනය, ශටලි 
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පාර්ලිශම්් තුව 

නාටය ්ශෂේ්ශා නියුතු සියලුන වෘ්තතිකය් ශේ 

වෘ්තතීයනයභාවය ඉහළ නවංවීන සහ ඒ හරහා ඔවු් ශේ රැකියා 

ුභර්ෂිතභාවය සහ ්ශෂේ්ශා ුභර්ෂිතභාවය රර්ෂා කර 

ගවීතන සම්බ් ධශය්  අවධානය ශයොුව ශවලා තිශබනවා. අතිගරු 

ානාධිපතිතුනා පවා ශම් පිළිබහව විශ ේෂ කමිටුව් ප්තකර වාර්තා 

ලබා ශගන තිශබනවා.  

ශම් සියලුන කරුණු එ් රාුවවකට ශගන ඒන සහහා ශටලි 

නාටය ්ශෂේ්ශා නිරත වෘ්තතිකය් ශේ සහභාගි්තවශය්  
ශකටුම්පත් සකසා තිශබනවා. ඒ සම්බ් ධව ඉදිරිශාදී 

අධයයනය කර, එන ශකටුම්පත සකස් කිරීනට ොයක වූ ශටලි 

නාටය ශිල්පීඨ ්  සනඟ සාකච්ඡා කර ඉදිරි පියවර ගවීතනට ානනාධය 
අනාතයාං ය අශ්්ෂා කරන බව්ත, වර්තනාන ානනාධය 

ඇනතිතුනා හවටියට එතුනා ඒ පිළිබහව විශ ේෂ අවධානය් ශයොුව 
කර කඩිනමි්  ඒ පිළිබහව කටයුතු කරන බව්ත සභාවට 

ේ ව් නය කියා එතුනා කියා තිශබනවා. ඒ බව ෙවුවම් ශෙමි් , ශම් 
ශයෝානාව ඉදිරිප්ත කිරීන ගවන ලස් ත අලගියව් න න් ත්රීතුනාට 

අශ් ස්තුතිය ප්රකා  කරමි් , පිළිතුරු ලබා දීන නා ශනශතකි්  

අවස්  කරනවා. 

ගරු මූලාෙනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි, ගරු අනාතයතුනනි. අෙ දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේදී ගරු ලස් ත අලගියව් න නවතිතුනා විසි්  ශගන 

එන ලෙ ශයෝානාව සම්බ් ධශය්  වූ විවාෙය අවස්  කරනවා. 

 
ප්රශ්නනය විමෙන ලදින්  ෙභා ෙම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිසම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ.භා. 7.18   2019 මාර්තු 09වන 
දින ෙභා ෙම්මතිය අනුව  2019 මාර්තු 18වන ෙඳුදා  පූ.භා. 9.30 වන 
සතක් කල් ගිස ය. 

அதன்படி பி. ப. 7.18 மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2019 

மார்ச் 09ஆம் திகதிய தீர்மானத்துக்கிணங்க, 2019 மார்ச் 18, 

திங்கட்கிைகம மு.ப. 9.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 9.30 a.m. on 
Monday, 18th March, 2019, pursuant to the Resolution of Parliament of  

09th March, 2019.  
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[ගරු ගය් ත කරුණාතිලක නහතා] 



 

 

 

 
 

ෙැ.යු. 
 

ශනන වාර්තාශේ අවසාන ුවද්රණය සහහා ස්වකීය කථාවල නිවවරදි කළ යුතු තව්  ේවුව රිසි න් ත්රී්  මි්  පිටපත් ශගන 
 නිවවරදි කළ යුතු රකාරය එහි පවහවදිලිව ලකුණාණු ශකොට, පිටපත ලවබී ශෙසතිය් ශනොඉ්නවා  

හැන්ොඩ් සංස්කාරක ශවත ලවශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්ොඩ් වාර්තා  

සකොළඹ 5  සපොල්සහේන්සගොඩ  ිරරුළපන පාර  අංක 163 දරන ෙනථානසයහි පිහිටි 

රජස  ප්රවෘත්ති සදපාර්තසම්න්තුසේ පිහිටි රජස  ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්සයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

සමම හැන්ොඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk සවේ අඩවිසයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்மஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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