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Bills: 1R., 2R., 3R.,- read First, Second and Third time 

Bills are indexed under Bills and under the names of Ministers and Members presenting them and /or participating in debate. Private           

Members’ Bills appear under the heading, ‘Bills, Private’. 

Boards, Corporations, Departments and other statutory bodies are generally indexed under the key word indicating the institution. 

Ministers’ Statements are indexed under ‘Ministerial Statements, subject headings and under the names of the respective Ministers. 

Motions, etc., are indexed under subject headings and under the names of Ministers and Members presenting them and / or participating  

in debate 

Orders, Regulations, Resolutions and Rules appear under one heading starting with “ Orders....’’ 

Private Members’ Motions are indexed under ‘Private Members’, Motions’ and under the names of Members participating in debate. 

Proceedings are divided into four sections under each Member, i.e. Debates, Documents Tabled, Questions and Other Items.  

    (Items, other than Debates, Documents Tabled and Questions, are listed first.) 

Questions are indexed under four separate headings to facilitate reference, i.e. Questions by Private Notice; Questions, Adjournment; 

    Questions, Oral; Questions, Written. 

Questions are also indexed under the names of Members asking them and Ministers replying. Questions relating to matters of  public  

    importance are cross indexed under the subject heading. 

Subjects discussed on Motions of Adjournment are indexed under the names of  Members participating in debate and under ‘Debates,  

    Adjournment’. 
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Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M.P., 

State Minister of Finance: 

Reference to: 

Tea and Rubber Industries: crisis, 59 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 398-9 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 51-60 
 

Adaikkalanathan, The Hon. Selvem, M.P., Deputy 

Chairman of Committees: 

Reference to: 

Tamil Detainees: release, 66 
 

Debates: 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 65-8 
 

Alahapperuma, The Hon. Dullas, M.P.: 

Privileges: 

Accusation on Non-Returning of Vehicles by  

Former Ministers, 45-6 
 

Reference to: 

Decentralized Budgetary Allocation: question, 156 

Hon. Prime Minister: presence in the House, 288 

Ministers, Subject: absence during the question 

time, 288 

Security Forces in Parliament Surrounding Area, 

Presence of, 154 

Unsolicited Proposals, 426 
 

Questions, Oral: 

Expressway, Kandurata: details, 422-32 

Motor Cycles to Public Servants: provision, 286-90 

Tea Industry: crisis, 11-8 

 

Ali Zahir Moulana, The Hon. Seyed, M.P.: 

Reference to: 

Liquor Consumption in Batticaloa Dist., 376, 377 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 376, 377 

 

Aluthgamage, The Hon. Ananda, M.P.: 

Reference to: 

Legislations re Local Authorities: reforms, 520 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp.  Prov.) Act & 05 other items, 396-7 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 520 

Provincial Councils and Local Authorities,  

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term, 520 

Aluthgamage, The Hon. Ananda: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Private Members’ Motions: (Contd.) 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 520 

 

Aluthgamage, The Hon. Mahindananda, M.P.: 

Reference to: 

Hon. Ranjan Ramanayake’s Remarks on his Wife, 

220-1 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 220-1, 222 

 

Amarasena, The Hon. Thushara Indunil, M.P.: 

Reference to: 

Delimitation of Areas, 516 

Joint Opposition MPs: conduct, 103 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 515-6 

Provincial Councils and Local Authorities, 

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term, 515-6 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 515-6 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 103-7 

 

Ameer Ali Shihabdeen, The Hon. M.P.,  

Deputy Minister of Rural Economic Affairs: 

Questions, Oral: Replies: 

Broiler Chicken Farms: details, 158-61 

 

Annual Reports: 

Department of Christian Religious Affairs, (2014), 3 

Department of Immigration and Emigration, (2014), 

280 

Institute of Fundamental Studies, (2012), 3 

M/Highways, Ports and Shipping, (2014), 3 

National Building Research Org., (2012), 280 

National Film Corp. of SL, (2012), 4 

Office of the Leader of the Opposition of Parliament, 

(2014), 421 

Official Languages Comm. (2011 & 2012), 4 

 

Appuhamy, The Hon. Hector, M.P.: 

Reference to: 

Gam Karya Sabha (Semi Urban Council), 462 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Public Admin. Structure: re-organizing, 460-2 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 84-7 

Abe-App]  
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Atukorale, The Hon. (Mrs.) Thalatha, M.P., Minister 

of Foreign Employment: 

Reference to: 

Sri Lanka Bureau of Foreign Employment: 

investigation re financial misconduct, 199 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption, 199 

 

Auditor General’s Reports: 

For 2012: Installments: 

4th (part X); 6th (part XXI), 279 

For 2013: Installments: 

2nd (part XIII & XIV); 4th (part V); 5th (part I), 279 

For 2014, 2 

For 2014: Installments: 

4th (part I), 279 

 

Avant Garde Maritime Services: 
Chairman, Mr. Nissanka Senadhipathi, 176, 193, 202, 

206, 217, 223, 236, 249, 270 

‘Mahanuwara’ Vessel (Floating Armoury),  

172, 201, 207, 269 

Reference to, 171, 176, 192, 196, 200, 202, 206, 209, 

215, 216, 217, 235, 243, 253, 255, 260, 269, 270 

 

Bandara, The Hon. Palitha Range, M.P., State Minister 

of Skills Development and Vocational Training: 

Points of Order: 

Expunction of References re the Conduct of an MP, 

259 

 

Bandarigoda, The Hon. Bandula Lal, M.P.: 

Reference to: 

Provincial Councils, Representatives: pension, 522 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 521-2 

Provincial Councils and Local Authorities,  

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term, 521-2 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 521-2 
 

Debates, Adjournment: 

Landslides Areas, Identified: 

relocation of people, 416-7 

 

Bank, Swiss: 

Sri Lankan’s Accounts: decision of Switzerland, 352 

 

Banks: 

Divineguma Community Bank: funds, 7, 187 

Credit Card: frauds, 11 

People’s Bank: loan to Co-op. societies: write off, 293 

Safety Lockers, 10 

Bills: 

Appropriation (2016): 

motions re sittings, 452-3 

SOs re allotted days: motion re Am., 452 

Appropriation (Am.): 1R., 452 

Betting and Gaming Levy (Am.): Cert., 2 

Economic Service Charge (Am.): Cert., 2 

Finance: Cert., 2 

Inland Revenue (Am.): Cert., 2 

Nation Building Tax (Am.): Cert., 2 

Value Added Tax (Am.): Cert., 2 

 

Bills, Private: 

Institute of Personnel Management, Sri Lanka (Am.): 

1R., 170 

Institute of Sri Lanka Professional Psycho Social 

Work (Inc.): 1R., 453-4 

Markas Sakafathul Islamiyya (Inc.): 1R., 329-30 

Ravichandra Foundation (Inc.): 1R., 48 

Royal Charity Foundation (Inc.): 1R., 454-5 

Thidora-Theatre Institute for Disability Oriented  

Research and Advocacy (Inc.): 1R., 46-7 

 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: 
Supplementary Allocations: Pr., 421 

 

China: 

CAMC Engineering Company (CAMEC), 507 

Export Import Bank of China (Exim), 425 

Metallurgical Corporation of China, 425 
 

Committee of Selection: 

Meeting, 2 
 

Committees, Consultative: 

Appointment, Reference to, 281 

 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: 

meeting, 279, 348 

ref. to meeting time, 343, 344, 345 

Public Accounts (PAC): constitution, 169 

Public Enterprises (COPE): constitution, 169 

Public Petitions: constitution, 169-70 
 

Committees, Sectoral Oversight: 

Reference to, 316 
 

Commonwealth Games - 2018: 
Expenditure to Host in Sri Lanka, 186 

 

de Silva, The Hon. Piyal Nishantha, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Institute of Sri Lanka Professional Psycho Social 

Work (Inc.): 1R., 453-4 

[Atu-de S 
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de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Institute of Personnel Management, SL (Am.): 

1R., 170 

 

Debates, Adjournment: 

Armed Forces, Food Supply to: 

corruption, 135-50 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 171-278 

Landslides Areas, Identified: 

relocation of people, 402-20 

 

Devananda, The Hon. Douglas, M.P.: 

Questions by Private Notice: 

Jaffna Fort: restoration, 299-303 

 

Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.: 

Points of Order: 

Order under Excise (Sp. Prov.) Act, not being 

placed before Parliament within the prescribed 

time, 330-2, 335-6, 340, 341-2, 345, 346 
 

Reference to: 

‘Black Book’ (‘Kalu Potlha’) re Public Officials, 

who engaged in Politics, 178-9 

Canada - Sri Lanka Employment Project, 192 

CEB, EPF monies: 

investment in People’s Leasing Co., 187 

Co-operative Development Dept.: 

land deal with Mr. Mangala Udayasiri, 187 

CSN TV, Cricket Telecasting deal, etc., 182 

CWG Hambantota 2018 (Pvt.) Ltd., 186 

Divi Neguma Bank Fund, 7, 187 

Elephant Calves: illegal possession, 191 

Former Western PC Minister’s House: 

raid by Police Narcotics Bureau, 176-7, 239, 240 

Fuel Importation from Singapore, 185 

HE the President - Mr. Nissanka Senadipathi: 

meeting, 176, 193 

Hon. Basil Rajapakse: arrest by FCID, 179 

Hon. Sajin Vaas de Gunawardena and his Wife, 

189 

Hon. Wajira Abeywardana, 176 

Hyatt Regency Project, 182 

Independent Police Commission, 152, 153 

Kidney Disease: circular re treatment, 194 

Land at Colombo 7: 

sale to British Overseas (Pvt.) Ltd., 192 

Lanka Marine Services (Pvt.) Ltd.: sale, 174-5 

Magistrate Thilina Gamage and ‘Ali Roshan’, 191 

Mr. Gamini Senarath, Chief of Presidential Staff 

(former), 192 

Mr. Gotabhya Rajapakse, 190-1 

Mr. Lalith Weerathunga and Mr. Anusha Pelpita, 

180, 181 

Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Mr. Nissanka Senadipathi, 176, 193 

Mr. Piriyath Bandu (Former Chairman, SLPA), 188 

Mr. Prabath Nanayakkara, 178 

Mr. Ranjith Premasiri, Former Chairman, RDA, 

183-4 

Mr. Suhada Gamlath and Mr. Wasantha Bandara, 

247 

Mr. Thirukumar Nadesan, 178 

Mrs. Shiranthi Rajapaksa: FCID investigation, 183 

Pushpa Rajapaksa Foundation: money deal, 188 

Puttalam - Mannar Road via Wilpattu, 297 

Rakna Lanka Security Service Co., 192 

Sathosa: 

import of carom and draught boards, 191 

Securities and Exchange Comm. (SEC): 

money pay to Tharuyata Hetak Org., 191 

Siriliya Saviya Foundation: 

bank operations, 183 

deal with Avant Garde, 183 

Sri Jayawardenapura, University of: 

establishing of an Engineering Faculty, 446 

Sri Lanka Bureau of Foreign Employment: 

expenditure on promotion activities, 185 

Sri Lanka Insurance Corp: sale, 174 

Sri Lanka Ports Authority, Employees: 

engaged in political activities, 188 

Sri Lanka Telecommunication Regulatory Comm.: 

distribution of sil robes, 180-1 

Sri Lanka Tourist Development Authority, 190 

Thawakkal deal, etc., 174 

Weeraketiya Rajapakse Museum, 190 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 171-95, 200, 206-9, 

239, 240, 247, 272 
 

Documents, Tabled: 

Excise (Sp. Prov.) Act: 

Hansard sec. re presentation, 331 

sec. re time period specified for the Parliament 

approval, 330 
 

Questions by Private Notice: 

Higher National Diploma in Accountancy Course: 

attack on students, 29-30, 34, 38-9 

Medical College, Malambe Private (SAITM),  

303-6, 308 

South Eastern University of SL, Engineering  

Faculty: students’ grievances, 444-6, 447-8 

 

Dissanayake, The Hon. Duminda, M.P., Minister of  

Agriculture: 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Vegetables Produced in Jaffna Peninsula: 

market opportunities, 167-8 

de Z-Dis]  
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Dissanayake, The Hon. Mayantha, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Royal Charity Foundation (Inc.): 1R., 454 

 
Dissanayake, The Hon. S.B., M.P., Minister of Social  

Empowerment and Welfare: 

Questions, Oral: Replies: 

Divi Neguma Fund: misuse, 6 

 
Documents, Tabled: 

Armed Forces, Three: 

recurrent expenditure (2013 - 2015), 150 

Army, Sri Lanka: 

Col. A.S.P. Podiralahamy and Lt. Col. A.C.A. de 

Zoysa, Special Inquiry Unit report on, 138 

dry rations, supply of: malpractices, 141 

food items, supply of: bidding document, etc., 141 

food, supply of: tender (2016), 136 

jogging shoes: news report re tender, 139 

Maj. R.L. Panditharatna: service record, 138 

pre-qualification data sheet, etc., 144 

Avant Garde Deal: 

several documents (not tendered), 222 

Beer: rep. re percentage of ethyl alcohol content, 357 

Economic Policy Reforms and Macro-Management, 

Proposed, 365 

Excise (Sp. Prov.) Act: 

Hansard sec. re presentation, 331 

sec. re time period specified for the Parliament 

approval, 330 

Global Competitive Index (GCI) (selected sec.), 327 

Nilwala Ganga Project: 

‘Divaina’ newspaper article, 492 

Hansard pages of Hon. Buddhika Pathirana’s 

speech, 490 

letter from Mr. Charitha Ratwatte, Senior Advisor 

to Hon. PM, 484 

Power Stations in Maskeliya Oya (above Laxapana 

Waterfall): environmental assessment rep., 163 

Speeches of MPP: 

Hettiarachchi, Hon. Wijepala, 411 

Kiriella, Hon. Lakshman, 36 

 
Economic Policy Statement, 309-28 

 

Elections: 
Voting Rights to Sri Lankan in Abroad, 74-5 

 
Expressway, Central (Kandurata): 

Details, 422 

Kadawatha to Mirigama Section: 

by Metallurgical Corp. of China, 425 

funded by Exim Bank (China), 425 

Mirigama to Pothuhera Section: 

funded by ADB, 427, 429 

Expressway, Northern: 

Changed as ‘Kandurata Expressway’, 424 

 

Expunctions: 

218, 220, 231, 232, 264, 265, 266, 267 

 

Frontline Socialist Party (Peratugami Samajawadi  

Pakshaya): 
Leader, Mr. Kumar Gunaratnam: 

arrest by the police, 212 

 

Galappaththi, The Hon. Nihal, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Landslides Areas, Identified: 

relocation of people, 414-6, 419 

 

Gamage, The Hon. Chandima, M.P.: 

Reference to: 

Pension: delay in payments, 466 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 395-6 

Private Members’ Motions: 

Public Admin. Structure: re-organizing, 464-6 
 

Debates, Adjournment: 

Armed Forces, Food Supply to: corruption, 146-8 

Landslides Areas, Identified: 

relocation of people, 408-9 

 
Gamage, The Hon. Daya, M.P., Minister of Primary 

Industries: 

Reference to: 

Goodwill of the Business: 

damage by a Govt. MP’s statement, 442 

Minor Crops, 443 
 

Questions, Oral: Replies: 

Cinnamon, Export of Substandard: 

prevention, 440-3 

 
Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M.P.: 

Reference to: 

Allegation against Hon. Mervyn Silva (Former 

Minister): legal action, 257 

Hon. Patali Champika Ranawaka: 

re a ‘forged document’ case, 257 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 253-9 

 
Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.: 

Points of Order: 

Order under Excise (Sp. Prov.) Act, not being 

placed before Parliament within the prescribed 

time, 332-3, 335, 340, 341, 343 

[Dis-Gun 
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Gunawardane, The Hon. Bandula: (Contd.) 

Reference to: 

Financial Crimes Investigation Div. (FCID), Police: 

gazette notification, 224 

Hon. Janaka Bandara Tennakoon and  

Hon. Premalal Jayasekara: bail, 233 

Hon. PM’s Statement on Printing of Books  

by M/Education, Media Report re, 82 

Hon. Wijayadasa Rajapakse’s Statement of Funds to 

JVP, 230 

Loans to Co-operative Societies by State Banks: 

write off, 295 

Magistrate’s Court, Kaduwela, 227 

Mahindodaya Technological Laboratory Project: 

FCID report to the court, 226-9 

Mr. Mahinda Jayasinghe, WPC Member (JVP) and 

CTSU, Gen. Secretary, 225-6, 228-9 

Mr. Sunil Priyantha, Police OIC (Acting), 228-9 

Mr. Tissa Hewavithana, Commissioner General, 

Educational Publication Dept., 80 
 

Debates: 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 79-84, 85 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 223-33 
 

Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P.: 

Parliament: 

Not Participation in the Debate and Walked out of 

the Chamber, 347 
 

Points of Order: 

Order under Excise (Sp. Prov.) Act, not being placed 

before Parliament within the prescribed time,  

 337-8, 343-4, 346 
 

Reference to: 

Airport, Mattala: paddy storage, 87-8 

Arrest of Mr. Kumar Gunaratnam (Leader,  

Peratugami Samajawadi Pakshaya), 212 

Colombo Metropolis Master-plan: 

‘The Sunday Times’ article, 91 

HNDA Students’ Protest, Attack on, 41 

Port, Colombo: container transportation project, 88 

Railway, Railbus Service, etc., 87, 89 
 

Statement: 

Presence of Security Forces in Parliament  

Surrounding Area and Blocking of University 

Students Meeting of MPs in Parliament, 26-7, 41-3 
 

Debates: 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 87-93 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 212 

Handunnetti, The Hon. Sunil, M.P.: 

Reference to: 

Airport (Mattala) and Proposed ‘Commercial City’ 

Project at Sooriyawewa, 503 

Books, Translated: printing, 70 

‘Ceylon Tea’ name: previous Govt.’s policy, 72 

Customs Officers, et al: rewards payments, 68 

Hon. (Dr.) S.A. Wickremasinghe, 503 

National Dangerous Drugs Control Board,  

Chairman: removal from the post, 505 

Shangri-La Project: tax, 73 

Tea Industry: crisis, 71 

Voting Rights to Sri Lankan in Abroad, 74-5 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Thidora-Theatre Institute for Disability Oriented 

Research and Advocacy (Inc.): 1R., 47 

Private Members’ Motions: 

Nilwala Ganga Project: resumption of  

 development activities, 501-5, 509, 510 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 68-76 
 

Questions, Oral: 

Divi Neguma Fund: misuse, 4-6 
 

Harrison, The Hon. P., M.P., Minister of Rural  

Economy: 

Reference to: 

Functions at ‘Temple Trees’ during the Presidential 

Election 2015: expenditure by Milco Co., 436 
 

Questions, Oral: Replies: 

Milco Company: milk powder production, 434-7 
 

Hashim, The Hon. Kabir, M.P., Minister of Public 

Enterprise Development: 

Reference to: 

Land: Govt.’s policy, 382 

Social Market Economy, 367, 383 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items,  

 367, 368, 379-84 
 

Herath, The Hon. Indika Anuruddha, M.P.: 

Reference to: 

Code of Ethics for Parliamentarian, 523 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 523-4 

Provincial Councils and Local Authorities,  

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term, 523-4 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 523-4 

Gun-Her] 
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Herath, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Points of Order: 

Hon. Bandula Gunawardane’s Reference,  

‘a Gampaha District JVP MP’, 226 

 

Hettiarachchi, The Hon. Wijepala, M.P.: 

Reference to: 

Army Personnel belongs to Boosa Army Camp: 
electrocuted to death during a driving lessons, 410 

Ging Ganga Project, 493 

Housing Project at Akmeemana: landslide, 410 

Uma Oya Project, 495 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Nilwala Ganga Project: 

 resumption of development activities, 491-7 
 

Debates, Adjournment: 

Landslides Areas, Identified: 

relocation of people, 409-11 
 

Documents, Tabled: 

Nilwala Ganga Project: newspaper article, 492 

Rest of the his Speech (Text), 411 

 

HNDA Course: 
Equal to Degree: Govt.’s stand, 34-7, 39 

Students’ Protest: attacked, 24-41 

 

Jaffna: 

Fort: restoration, 299 

Vegetables Produced: marketing, 167 

 

Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara, M.P.: 

Reference to: 

Ministers, Former: non-returning of vehicles, 46-7 

Mr. Nissanka Senadipathi, 270 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 193, 264, 269-71 

 

Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P., Minister of  

Finance: 

Reference to: 

Beer: report re alcohol content, etc., 356 

Dollar, US: buying and selling rate, 349 

Excise (Sp. Prov.) Act: Parliament approval for the 

Order, 333, 343, 344, 346 

NRFC and RFC Account: money transfer limit, 350 

Swiss Bank Account, etc.: Govt.’s policy, 352 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items,  

 345, 347, 348-54, 356, 357 

Resolutions: 

Appropriation Act: passed (05), 111-34 

Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P., Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip: 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: 

supplementary allocations: Pr., 421 
 

Parliament: 

Sitting Hours (debate): extension of time, 526 
 

Debates: 

Orders: Finance Act: Pr., 3 
 

Debates, Adjournment: 

Armed Forces, Food Supply to: corruption, 148-9 
 

Documents, Tabled: 

Armed Forces, Three: 

recurrent expenditure (2013 - 2015), 148 
 

Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P., Minister of 

Higher Education and Highways and the Leader of the 

House of Parliament: 

Committees, Parliament: 
Public Accounts (PAC): constitution, 169 

Public Enterprises (COPE): constitution, 169 

Public Petitions: constitution, 169-70 
 

Parliament Sittings: 

Appropriation Bill (2016): 

re motions, 452-3 

SOs re allotted days: motion re Am., 452 
 

Points of Order: 

Reference to ‘Avant Garde’ Issue in the Adjournment 

Motion is a Matter of Subjudice, 171-2 
 

Reference to: 

Committee on Parliamentary Business: 

meeting time, 343, 344, 345 

Consultant, M/Highways, 184 

Excise (Sp. Prov.) Act, Order under: 

legal validity, 339, 341 

HNDA Course Equal to Degree: stand, 34-7 

Independent Police Commission, 152, 153 
 

Report, Annual Performance: 

Office of the Leader of the Opposition of  

Parliament, (2014), 421 
 

Debates: 

Bills: 

Appropriation (Am.): 1R., 452 

Notifications: 

Excise Ordinance: passed, 400 

Regulations: 

Imports and Export (Control) Act: passed, 401 

Resolutions: 

Customs Ordinance: passed (03 items), 399-400 
 

Documents, Tabled: 

Rest of the his Speech, 36 

[Her-Kir 
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Kiriella, The Hon. Lakshman: (Contd.) 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Higher National Diploma in Accountancy Course: 

attack on students, 34-7 

South Eastern University of SL, Engineering  

Faculty: students’ grievances, 446-7, 448 
 

Questions, Oral: Replies: 

Expressway, Kandurata: details, 424-8, 432-3 
 

Kumar, The Hon. A. Aravindh, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Landslides Areas, Identified: 

relocation of people, 412-4, 417 
 

Kumar, The Hon. Velu, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Landslides Areas, Identified: 

relocation of people, 402-5 

 

Kumarasiri, The Hon. J.M. Ananda, M.P.: 

Reference to: 

Sugar Factories, Pelwatta and Sevenagala, 390-3 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Ravichandra Foundation (Inc.): 1R., 48 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 390-3 
 

Landslides: 

Areas Identified by NBRO: relocation, 402-20 

Miriyabedda and Wadamulla Areas: relocation, 402 
 

Lanka Logistics and Technologies Ltd., 197, 202 

 

Lanza, The Hon. Nimal, M.P., Deputy Minister of  

Home Affairs: 

Points of Order: 

Asked to Withdraw Hon. Anura Dissanayake’s 

Statement against him re his House being raided 

by Police Narcotics Bureau, 238-40 
 

Local Authorities: 

Areas: delimitation activities, 526 

Women: representation, 326 
 

Local Authorities, Representatives: 

Allowances and Privileges: reconsideration, 513-30 

Justice of the Peace, Post of the: 

extending beyond the term of the office, 513-29 

Qualifications for the Candidates, 517 
 

Madduma Bandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P., 

Minister of Public Administration and Management: 

Reference to: 

Computers to GN Officers, 478 

Pensions, Department of: reforms, 479 

SLIDA: funds to develop, 479 

Madduma Bandara, The Hon. R.M. Ranjith: (Contd.) 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Public Admin. Structure: re-organizing, 476-9 

 

Mahrooff, The Hon. Abdullah, M.P.: 

Reference to: 

Kantalai Lake: water from Mahaweli River, 498 

Pension: a retired teacher/GN officer, 500 

Provincial Councils, Representatives: extending the 

post of Justice of the Peace beyond the term, 501 

Trincomalee Dist.: 

irrigation and drinking water issues, 498 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Markas Sakafathul Islamiyya (Inc.): 1R., 329-30 

Private Members’ Motions: 

Nilwala Ganga Project: 

 resumption of development activities, 497-501 

 

Mannapperuma, The Hon. Ajith, M.P.: 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Public Admin. Structure: re-organizing, 462-4 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 60-5 

 

Marapana, The Hon. Thilak, M.P., Minister of Law  

and Order and Prison Reforms: 

Reference to: 

Millennium City Safe House: raid (in 2002), 211 

Mr. Nissanka Senadipathi, 202, 206 

Police Investigations re Avant Garde deal, 210, 273 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 199-211, 273 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Higher National Diploma in Accountancy Course: 

attack on students, 31-2 

 

Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, M.P.: 

Reference to: 

Beer: percentage of alcohol content, 356-7 

Public Servants’ Railway Warrant, 78 

Railway Sector, 76 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 355-9 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 76-9 
 

Documents, Tabled: 

Beer: report re percentage of alcohol content, 357 

 
Medical College, Malambe Private (SAITM), 303-8 

Kir-Med] 
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Members of Parliament: 

Maiden Speeches: 

Srineshan, Hon. Gnanamuthu, 98-103 

Thilakarajah, Hon. Mylvaganam, 93-8 
 

Opposition MPs, Group of: 

stood and displayed placards, 28 

Walked out of the chamber, 347 
 

Milco Company: 

Milk Powder: production, 433 
 

Ministerial Statements: 

Coal: new methodology in purchase, 448-51 

Economic Plans for Development, 309-28 
 

Musthapha, The Hon. Faiszer, M.P., Minister of  

Provincial Councils and Local Government: 

Reference to: 

Delimitation of Local Authorities Areas, 526 

Justice of the Peace: educational requirement, 527 

Provincial Councils, Representatives: pension, 527 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 526-8 

Provincial Councils and Local Authorities,  

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term, 526-8 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 526-8 
 

Questions, Oral: Replies: 

Race Course Ground, Colombo: 

present situation, 283-5 
 

Nanayakkara, The Hon. Manusha, M.P.: 

Reference to: 

Galle Port, Chief Officer: appointment, 215 

Hon. Ranil Wickremasinghe, 215 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption 

(Avant Garde deal, etc.), 213, 214-6 
 

Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P.: 

Reference to: 

Oral Questions, Answering to: Govt.’s stand, 444 

Tea Auction, 19 
 

Questions, Oral: 

Loans to Co-operative Societies by State Banks: 

write off, 293-5 

Race Course Ground, Colombo: 

present situation, 282-5 
 

National Dangerous Drugs Control Board: 

Chairman: removal from the post, 505 

Report: percentage of alcohol content in beer, 356-7 

Nawinne, The Hon. S.B., M.P., Minister of Internal 

Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs: 

Questions, Oral: Replies: 

Cultural Affairs, Post of Asst. Director of: 

qualifications, 291-3 
 

Nilwala Ganga Project: 

Development Activities: resumption, 480-512 

 

Norachcholai Coal Power Plant: 

Coal: new methodology in purchase, 448-51 

Coal Purchase: media reports re tender (2014), 449 

 

Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Notifications: 

Excise Ordinance: debated and passed, 345-99, 400 
 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act: 

debated and passed, 345-99 

point of order, 330-41; Sp’s ruling, 342-3 

Finance Act: Pr., 3 
 

Regulations: 

Imports and Export (Control) Act: 

debated and passed, 345-99, 401 
 

Resolutions: 

Appropriation Act (Adjourned debate): 

debated and passed (06 items), 49-135 

Customs Ordinance: 

debated and passed (03 items), 345-400 

 

Paranawithana, The Hon. Karunarathna, M.P., Deputy 

Minister of Provincial Councils and Local Government: 

Reference to: 

Code of Ethics for Parliamentarians, et al, 518 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 518-9 

Provincial Councils and Local Authorities,  

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term, 518-9 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 518-9 

 

Parliament: 

Mike Operations: Hon. PM asked a report on, 430 

Opposition MPs, Group of: 

stood and displayed placards, 28 

walked out of the chamber, 347 
Security Forces in Parliament Surrounding Area: 

presence, 26, 40, 154, 155; Sp’s explanation, 151 

Sitting Hours (debate): extension of time, 526 

Sittings (Appropriation Bill, 2016): 

re motions, 452-3 

SOs re allotted days: motion re Am., 452 

[Mem-Par 
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Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.: 

Reference to: 

Bank Safety Lockers, 10 

Buddhika Pathirana’s Day, 456, 481, 529 

Consultative Committees: appointment, 281 

Elections Victories in Matara: congratulation, 481 

Functions at ‘Temple Trees’ during the Presidential 

Election 2015: expenditure by Milco Co., 436 

Ging - Nilwala Ganga Project, 511 

Hon. (Dr.) S.A. Wickremasinghe and  

Hon. Dayananda Wickremasinghe, 483 

Kebiliththa Devalaya (Siyabalawa) Area, 298 

Maj. Gen., Ajith Wickremasinghe (SLA), 141, 143 

Maj. R.L. Panditharatna (SLA), 137, 141, 143 

Marina Barrage (Singapore), 485 

Minor Crops, 443 

Mr. T.M.K.B. Tennakoon (Secretary, M/Industry  

and Commerce): statement re tender, 140 

Oral Questions: asked time, 281 

Panakaduwa ‘Thamba Sannasa’, 491 

Passport Office, illegal activities at, 459 

‘Pyramid’ Scheme, 11 

Railway Line Project, Matara - Kataragama, 489 

Security Personnel, VIP: travelling allowance, 529 

Sri Lanka Navy, Welisara Camp: food supply, 143 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 513-4, 528-30 

Nilwala Ganga Project: 

 resumption of Dev. activities, 480-91, 511-2 

Provincial Councils and Local Authorities,  

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term,  

 513-4, 528-9 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 513-4, 528-30 

Public Admin. Structure: re-organizing,  

 455-60, 479-80 
 

Debates, Adjournment: 

Armed Forces, Food Supply to: corruption, 135-46 
 

Documents, Tabled: 

Nilwala Ganga Project: 

Hansard pages of his speech, 490 

letter from Mr. Charitha Ratwatte, Senior  

 Advisor to Hon. PM, 484 

Sri Lanka Army: 

Col. A.S.P. Podiralahamy and Lt. Col. A.C.A. de 

Zoysa, Special Inquiry Unit report on, 138 

dry rations, supply of: malpractices, 141 

food items, supply of: bidding, etc., 141 

food, supply of: tender (2016), 136 

jogging shoes: news report re tender, 139 

Maj. R.L. Panditharatna: service record, 138 

pre-qualification data sheet, etc., 144 

Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.) 

Questions, Oral: 

Chicken Farms, Broiler: details, 157-61 

Cinnamon, Export of Substandard: 

prevention, 438-43 

Credit Cards Interest Rates: reduction, 7-11 

Cultural Affairs, Post of Asst. Director of: 

qualifications, 290-3 

Milco Company: milk powder production, 433-6 

Power Stations in Maskeliya Oya: 

environmental impacts, 162-6 

Rabies: steps taken to control, 19-22 

Wilpattu Sanctuary, High Sensitive Zone of: 

evacuation of residents, 295-9 
 

Pension Provident Fund, National: 
EPF and ETF: merge, 317 

 

Perera, The Hon. Ajith P., M.P., Deputy Minister of  

Power and Renewable Energy: 

Points of Order: 

Inquiry into Conducts of Attorney General and  

Inspector General of Police, 195-6 
 

Reference to: 

Opposition MPs, Some: 

conduct in the Parliament, 28, 42 
 

Documents, Tabled: 

Power Stations in Maskeliya Oya (above Laxapana 

Waterfall): environmental assessment rep., 163 
 

Questions, Oral: Replies: 

Power Stations in Maskeliya Oya: 

environmental impacts, 163-6 
 

Perera, The Hon. Dilan, M.P., State Minister of  

Highways: 

Reference to: 

Elections under Ward System, 476 

Provincial Council and ‘Concurrent List’, 475 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Public Admin. Structure: re-organizing, 474-6 
 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M.P.,  

Minister of Sustainable Development and Wildlife: 

Reference to: 

Elephant Calves, Illegal Possession of: action, 261 

Kebiliththa Devalaya (Siyabalawa) Area, 298-9 

Puttalam - Mannar Road via Wilpattu: stand, 297 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 259-62 
 

Questions, Oral: Replies: 

Wilpattu Santuary, High Sensitive Zone of: 

evacuation of residents, 297-9 

Pat-Per] 
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Perera, The Hon. Lakshman Wasantha, M.P.,  

Deputy Minister of Plantation Industries: 

Questions, Oral: Replies: 

Tea Industry: crisis, 13-5 
 

Perera, The Hon. Niroshan, M.P., Minister of  

National Policies and Economic Affairs: 

Questions, Oral: Replies: 

Credit Card Interest Rates: reduction, 9-11 
 

Piyadasa, The Hon. K.K., M.P.: 

Reference to: 

Divisional Secretaries: transferring procedure, 473 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 393-5 

Private Members’ Motions: 

Public Admin. Structure: re-organizing, 472-4 
 

Points of Order: 
Asked to Withdraw Hon. Anura Dissanayake’s  

Statement re him (by Hon. Nimal Lanza), 238-9 

Disclosing of Information re Avant Garde deal, 203-5 

Expunction of References re the Conduct of an MP, 

259 

Hon. Bandula Gunawardane’s Reference,  

‘a Gampaha District JVP MP’, 226 

Inquiry into Conducts of AG and IGP, 195-6 

Order under Excise (Sp. Prov.) Act, not being placed 

before Parliament within the prescribed time,  

330-43 

Reference to ‘Avant Garde’ Issue in the Adjournment 

Motion is a Matter of Subjudice, 171-2 

Sp’s ruling, 173 
 

Premadasa, The Hon. A.D., M.P., State Minister of  

Industry and Commerce: 

Questions, Oral: Replies: 

Loans to Co-operative Societies by State Banks: 

write off, 294-5 
 

Private Members’ Motions: 
Debating of 03 Motions Together, 512 

Local Authorities, Representatives of: 

allowances and privileges, 513-30 

Nilwala Ganga Project: 

resumption of development activities, 480-512 

Provincial Councils and Local Authorities,  

Representatives of: extending the post of Justice of 

the Peace beyond the term, 513-29 

Provincial Councils, Representatives of:  

allowances and privileges, 513-30 

Public Admin. Structure: re-organizing, 455-80 
 

Privileges: 
Accusation on Non-Returning of Vehicles by Former 

Ministers, 45-6 

Provincial Council: 

Public Opinion, 470, 472 
 

Provincial Councils, Representatives: 

Allowances and Privileges: 

reconsideration, 513-30 

Justice of the Peace, Post of the: 

extending beyond the term of the office, 513-29 

Pension Scheme: ref. to, 521, 522, 527 
 

Public Administration Structure: 

Re-organizing (GN Div., DS Div. etc.), 455-80 
 

Public Servants: 

Motor Cycles: providing programme, 286-90 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Higher National Diploma in Accountancy Course: 

attack on students, 31-2, 34-7 
 

Medical College, Malambe Private (SAITM), 306-8 
 

South Eastern University of SL, Engineering Faculty: 

students’ grievances, 446-7, 448 
 

Vegetables Produced in Jaffna Peninsula: 

market opportunities, 167-8 
 

Questions by Private Notice: 

Higher National Diploma in Accountancy Course: 

attack on students, 24-6, 29-30, 33, 38-9 
 

Jaffna Fort: restoration, 299-303 
 

Medical College, Malambe Private (SAITM), 

303-6, 308 
 

South Eastern University of SL, Engineering Faculty: 

students’ grievances, 444-6, 447-8 
 

Questions, Oral: 

Chicken Farms, Broiler: details, 157-61 

Cinnamon, Export of Substandard: 

prevention, 438-43 

Credit Cards Interest Rates: reduction, 7-11 

Cultural Affairs, Post of Asst. Director of: 

qualifications, 290-3 

Cultural Officers: recruitment, promotion, etc., 290-3 

Divi Neguma Fund: misuse, 4-6 

Expressway, Kandurata (Kandy): details, 422-32 

Loans to Co-operative Societies by State Banks: 

write off, 293-5 

Milco Company: milk powder production, 433-6 

Motor Cycles to Public Servants: provision, 286-90 

Power Stations in Maskeliya Oya: 

environmental impacts, 162-6 

Rabies: steps taken to control, 19-22 

Race Course Ground, Colombo: 

present situation, 282-5 

Tea Industry: crisis, 11-9 

Wilpattu Sanctuary, High Sensitive Zone of: 

evacuation of residents, 295-9 

[Per-Que 
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Rahuman, The Hon. Mujibur, M.P.: 

Reference to: 

Diyagama Mahinda Rajapakse Studium: 

income, 276 

Hon. Kumara Welgama’s Brother Mr. Nimal  

Welgama, et al, 278 

Ideal Motors and Bandula Motors Companies, 277 

Motor Parts Import Co. - Customs Officer deal, 277 

MPs and Public Officials: declaration of assets, 276 

Securities and Exchange Comm. (SEC): 

money pay to Tharuyata Hetak Org., 276 

Social Market Economy, 387 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 387-90 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 275-8 

 

Rajakaruna, The Hon. Harshana, M.P.: 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Public Admin. Structure: re-organizing, 470-2 

 

Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa, M.P.,  

Minister of Justice and Minister of Buddhasasana: 

Reference to: 

Attorney General’s Dept. Officials: 

controversial opinions re Avant Garde deal, 246 

Mr. Wasantha Bandara (Addl. Solicitor General), 

246, 252 

Avant Garde deal: his stand re legal action, 244, 247 

Excise (Sp. Prov.) Act, Order under: issues re legal 

validity and operation, 333, 335, 338-9, 340, 341 

KP (Kumaran Pathmanathan): 

legal action against, 250 

Mr. Gotabhya Rajapakse: his stance re arrest, 251 

Mr. Nissanka Senadipathi: 

media report re his passport, 249-50 

Mr. Suhada Gamlath: 

media report re ‘Swiss Bank’ account, 250 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 243-52 

 

Rakna Lanka Security Service: 

Reference to (Rakna Arakshaka Lanka Ltd.),  

192, 202, 206, 207, 209, 211, 255, 270, 260 

 
Ramanayake, The Hon. Ranjan, M.P.,  

Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare: 

Reference to: 

Attorney General, Mr. Yuvanjana: 

summoning to parliament, 217 

Chief Justice (Former), 219 

Ramanayake, The Hon. Ranjan: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Customs Officers: bribery charges against, 222 

‘Derana’ TV Programme and ‘Matara Sunil’, 222 

District Judge of Homagama, Former: 

bribery charges against, 218 

Ministes, Dep. Ministers, MPs, et al: connection 

with Mr.Nishanka Senadipathi, 217-8, 222-3 

Mr. Nishanka Senadipathi, 217, 223 

Mrs. Aasha Aluthgamage’s Case, 219 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 216-23 
 

Documents, Tabled: 

Avant Garde deal: several Doc. (not tendered), 222 

 

Ranatunga, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Reference to: 

Hon. M.A. Sumanthiran’s Statement  

re Tamil Detainees, 213 

 

Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M.P.,  

Minister of Megapolis and Western Development: 

Reference to: 

Media belongs to Hon. Tiran Allas, 236 

RADA and Hon. Tiran Allas: 

deal with Emilkanthan, 236 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 361-5 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 233-8 
 

Documents, Tabled: 

Economic Policy Reforms and  

Macro-Management, Proposed, 365 

 

Ranaweera, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Reference to: 

Investigation into Fraud and Corruption, 219 

 

Rathnayake, The Hon. Bimal, M.P.: 

Reference to: 

Laptop to University Students: free of charge, 373 

Mr. George Soros and Prof. Joseph Stiglitz, 368 

Ownership Deed, Granting of, 372 

Social Market Economy, 367, 373 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 365-73 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 271-5 

Rah-Rat] 
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Samaraweera, The Hon. Jayantha, M.P.: 

Reference to: 

Blue Ocean Fishery Co. - M/Fisheries: deal, 267 

HNDA Students’ Protest, attack on, 268 

Killing of Mr. Rohana Wijeweera, 263-5 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 262-8 
 

Samaraweera, The Hon. Mangala, M.P., Minister of 

Foreign Affairs: 

Reference to: 

A Book re Public Official, who engaged in Politics, 

178 
 

Sampanthan, The Hon. Rajavarothiam, M.P.,  

Leader of the Opposition: 

Questions by Private Notice: 

Higher National Diploma in Accountancy Course: 

attack on students, 24-6, 33 
 

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P., Minister of 

Health, Nutrition and Indigenous Medicine: 

Reference to: 

Sanctuary Area: change of buffer zones, 298 

Teaching Hospital: absence of laws/guidelines, 308 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Medical College, Malambe Private (SAITM),  

306-8 
 

Questions, Oral: Replies: 

Rabies: steps taken to control, 20-22 
 

Senewiratne, The Hon. W.D.J, M.P., Minister of  

Labour and Trade Unions Relations: 

Reference to: 

Local Authorities Election: new ward system, 469 

Ratnapura District: delimitation of DS Div., 470 

Twentieth Am. to the Constitution and  

Electoral Reforms, Proposed, 469-70 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Public Admin. Structure: re-organizing, 469-70 
 

Sivamohan, The Hon. S., M.P.: 

Reference to: 

Court Cases: delay, 242 

Tamil Detainees: release, 243 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 241-3 
 

Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith, M.P., Minister of 

Power and Renewable Energy: 

Ministerial Statements: 

Coal Purchase, New Methodology in, 448-51 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Adjournment Motion re Fraud and Corruption: 

‘allowed to debate the motion except ‘Avant Garde’ 

issue, 173 

Hon. Sp’s instructions (Dep. Sp.), 201  
 

Expunctions: 

218, 220, 231, 232, 264, 265, 266, 267 

anything against SO to be expunged from the  

Hansard, 240, 258, 259 

reference to the conduct of an MP, 258, 259 

‘Statement against the Judges’, 218 
 

Legal Validity of Order under Excise (Sp. Prov.) Act: 

Attorney General’s advise, ‘no legal barriers to  

discuss the Order’, 342-3, 345, 347 

‘there is an issue but can debate’, 342, 344, 346 
 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
Auditor General’s Reports: 

For 2012: Installments: 

4th (part X); 6th (part XXI), 279 

For 2013: Installments: 

2nd (part XIII & XIV); 4th (part V); 5th (part I), 279 

For 2014, 2 

For 2014: Installments: 

4th (part I), 279 
 

Certificates on Bills: 

Betting and Gaming Levy (Am.), 2 

Economic Service Charge (Am.), 2 

Finance, 2 

Inland Revenue (Am.), 2 

Nation Building Tax (Am.), 2 

Value Added Tax (Am.), 2 
 

Committee of Selection: 

meeting, 2 
 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: 

meeting, 279, 348 

meeting time, 343, 344, 345 
 

Explanation on Hon.Dinesh Gunawardena’s Statement 

re Presence of Security Forces in Parliament  

Surrounding Area and Blocking of University  

Students Meeting of MPP in Parliament, 151 
 

Private Members’ Motions: 

Debating of 03 Motions Together, 512 
 

Reference to: 

Consultative Committees: appointment, 281 

Hon. Dinesh Gunawardena, 31, 40 

Ministers, Subject: 

absence during the question time, 288 

Presence of Security Forces in Parliament  

Surrounding Area and Blocking of University  

Students Meeting of MPP in Parliament,  

 27, 40, 43, 44 

University Issues, Rapid Solution to, 448 

[Sam-Spe 
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Srineshan, The Hon. Gnanamuthu, M.P.: 

Maiden Speech, 98-103 
 

Reference to: 

Batticaloa District: 

drinking water and other issues, 101 

Eastern University, SL: casual workers, 102 

Tamil Detainees: release, 102 
 

Debates: 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 98-103 

 

Sriskandarasa, The Hon. (Mrs.) Shanthi, M.P.: 

Reference to: 

Liquor and Drug Consumption in Mullaitivu Dist., 

359 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 359-61 

 
Statements: 

Presence of Security Forces in Parliament Surrounding 

Area and Blocking of University Students to Meet 

MPP at Parliament, 26-7, 41-3 

Hon. Sp’s explanation, 151 

 
Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Points of Order: 

Disclosing of Information re Avant Garde deal, 

203-5 
 

Reference to: 

‘B’ report does not necessarily mean that a matter is 

Subjudice (re ‘Avant Garde’ issue), 173 

KP (Kumaran Pathmanathan):  

legal action against, 198 

Lanka Logistics Ltd. and Mr. Mohan Peiris, 197 

Tamil Detainees: release, 198 
 

Debates, Adjournment: 

Investigation into Fraud and Corruption  

(Avant Garde deal, etc.), 196-9, 203 

 
Supplementary Allocations: 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: Pr., 421 

 
Suresh, The Hon. Vadivel, M.P.: 

Reference to: 

Estate Workers: salaries and other issues, 108 

Local Authorities: change into ward system, 109 

Upcountry Area: implementation of  

Tamil language, 111 
 

Debates: 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 107-12 

Tea Industry Crisis, 11-9, 71, 319 
 

Thilakarajah, The Hon. Mylvaganam, M.P.: 

Maiden Speech, 93-8 
 

Reference to: 

Birth Card System in Estate Area, 467 

Estate Workers: salary, 96 

National Building Research Organization (NBRO): 

annual report, 406 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Public Admin. Structure: re-organizing, 467-9 

Resolutions: 

Appropriation Act (6 Items), 93-8 
 

Debates, Adjournment: 

Landslides Areas, Identified: 

relocation of people, 405-7 
 

Universities: 

Eastern University, SL: casual workers, 102 

South Eastern University of SL: 

Engineering Faculty: issues, 444-8 

Sri Jayawardenapura, University of: 

Engineering Faculty, Establishing of an, 446 
 

Viyalanderan, The Hon. S., M.P.: 

Reference to: 

Liquor Consumption in Batticaloa Dist., 385 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 384-7 
 

Wickremasinghe, The Hon. Ranil, M.P.,  

Prime Minister, Minister of National Policies and 

Economic Affairs: 

Ministerial Statements: 

Economic Plans for Development, 309-28 
 

Parliament: 

Mike Operations: asked a report on, 430 
 

Reference to: 
Agency for Development, 317 

Agri Business Co-operatives, 319 

Batagoda Commission, 32, 39 

Bill re Exchange Management, 318 

Cabinet Responsibility of the Ministers, 285 

Central Bank of SL: reforms, 318 

Central Procurement Secretariat, 318 

Competition Tribunal, 322 

Educational Reforms, 325 

Employment Council, 318 

‘Eromoney’ Magazine, 327 

Expressway, Kandurata (Kandy), 426-7, 429-33 

Expressway, Katunayake - Kandy (proposed), 431 

Galle City Development, 324 

Sri-Wic] 
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Wickremasinghe, The Hon. Ranil: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

HNDA Course Equal to Degree: stand, 33-4, 39 

International Trade Agency, 317 

‘Joint Opposition’, 29, 33, 40 

Killing of Several MPP in the Past: inquiry, 155 

Lanka Hospitals, etc.: sale of shares, 317 

Laptop Loan to University Students, 325 

Mr. George Soros and Prof. Joseph Stiglitz, 327 

Ownership Deed for Permit Land, House, etc., 315 

Pension Provident Fund, National, 317 

Presence of Security Forces in Parliament  

Surrounding Area and Blocking of University 

Students to Meet MPP at Parliament, 29, 40, 155 

Public Wealth Trust, 316 

School Uniform ‘Voucher’, 325 

Sectoral Oversight Committees, 316 

Sport Goods and Books: tax  withdrawal, 326 

State Holding Corporation, 316 

Tea and Rubber Sector: crisis, 319 

Trade Regulation Act, Proposed, 321 

Trans-Pacific Partnership Agreement, 322 

Unsolicited Proposals, 426-7, 429 

Women Representation in Local Authorities, 326 

World Economic Forum, 326-7 
 

Documents, Tabled: 

Global Competitive Index (GCI): 

(selected sections), 320 
 

Questions, Oral: Replies: 

Tea Industry: crisis, 15-9 

 

Wijemanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha, M.P.: 

Reference to: 

Provincial Councils, Representatives: pension, 521 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 521 

Provincial Councils and Local Authorities,  

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term, 521 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 521 

 

Wijethunga, The Hon. A.A., M.P.: 

Reference to: 

Election under Ward System: his stance, 525 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 524-6 

Provincial Councils and Local Authorities,  

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term, 524-6 

Wijethunga, The Hon. A.A.: (Contd.) 

Debates: (Contd.) 

Private Members’ Motions: (Contd.) 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 524-6 

 

Wilpattu Sanctuary: 

Residents in High Sensitive Zone: evacuation, 295 

 
Withanage, The Hon. Hesha, M.P.: 

Reference to: 

Local Authorities, Representatives: 

qualification for the candidates, 517 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Local Authorities, Representatives of: 

 allowances and privileges, 516-8 

Provincial Councils and Local Authorities,  

 Representatives of: extending the post of  

 Justice of the Peace beyond the term, 516-8 

Provincial Councils, Representatives of: 

 allowances and privileges, 516-8 

 

Women Representation in Local Authorities, 326 

 

World Economic Forum, 326-7 

 
Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M.P.,  

Minister of Disaster Management: 

Debates, Adjournment: 

Landslides Areas, Identified: 

relocation of people, 417-20 

 
Yoheswaran, The Hon. Seenithamby, M.P.: 

Reference to: 

Liquor Consumption in Batticaloa District, 376 

Liquor Shop near the Eastern University, 377 
 

Debates: 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act & 05 other items, 374-8 

 
Zoysa, The Hon. Wijith Wijayamuni, M.P., Minister 

of Irrigation and Water Resources Management: 

Reference to: 

Ging - Nilwala Ganga Project: 

by CAMC Engineering Co., China (CAMEC), 

507-8 

details, 506-8 

unsolicited project, 508 

Hon. (Dr.) S.A. Wickremasinghe, 506 
 

Debates: 

Private Members’ Motions: 

Nilwala Ganga Project: 

 resumption of development activities, 506-11 

[Wic-Zoy 
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කරුණාතිලක, ගයන්ත (ගාල්ල) 
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් (ෙකොළඹ) 
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල) 
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගීතා සමන්මලී (ගාල්ල) 
කුමාරසිරි, ජයසුන්දර මුදියන්ෙසේලාෙග් ආනන්ද (ෙමොණරාගල) 
කුමාර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්ල) 
කුමාර්, එම්. ෙව්ලු (මහනුවර) 
ෙකොෙලොන්ෙන, නාලක පසාද් (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙකෝඩීසව්රන්, කවීන්දන් (දිගාමඩුල්ල) 

 

ග 
 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

 

ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
ජයතිලක, මලිත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 
ත 

 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
   

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල) [2015  සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන්ය (කෑගල්ල) 

 

ම 

  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015  සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්නායක, වීරෙකෝන් බිමල් නිෙරෝෂන් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට] 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂ්ණන්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විෙජ්වර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට] 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
 

  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 

  
 



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්ය - ගරු තිලක්  මාරපන මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
මුදල් අමාත්ය  - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත්ය හා බුද්ධශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අබ්දුල් හලීම්  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සංවාද පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත්ය - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවසථ්ාපිත ආයතන          
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.] 



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 
} 
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
නිතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ  රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

  

 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය  - ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙශෝක අෙබ්සිංහ මහතා 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා,  ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන 
මහතා,  ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු කනක 
ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු  රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,  
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික මහතා,      
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු කබිර් හාෂිම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු 
විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා 

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න 
මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 
මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා 
මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,    
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු එස.් 
ශීතරන් මහතා  

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 
මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර 
මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන් මහතා 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා,   
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා,        
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 



 

 

 



(xv) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 

 
පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 

 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය 

 

ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  

නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  

සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  

ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 

 
පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. විතානෙග් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස.්ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය,  ඩී.වී.ඕ. 
වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස.් රූපසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  
ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද මහතා, ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);  ඒ.එස්. ධර්මවංශ මහතා 
(සහකාර  පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි); ෙක්.එස්. සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එස.්බී. කුඵගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරි); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි);  පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -  එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය,  එම්.ඒ. ජස්මිනා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්. 
කරුණාරත්න මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ -   එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා  
ෙල්ඛන භාරකරු -   එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xvi) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු - එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය, සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා 
මහත්මිය 

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, එස.්ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. 
අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, 
ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය, ෙක්.ඩී.එස.් කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය 
ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, 
එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, එන්. ෙක්තිස්වරන් මහතා, එම්. 
පුෂ්පකුමාර මහත්මිය. 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා, එම්.බී.වී.එන්.ටී. 
පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක -  

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා  
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. 
අලහෙකෝන්  ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);   
ඩී.පී.එස්.එන්. දයාෙසේකර මහතා, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  
(ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.ඒ.එස.්පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා (නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ්යෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ්යෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ්යෂඨ් සහකාර ගබඩා භාරකරු -  



(xvii) 

 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා  
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා 
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා;  සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 

කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා  
 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -   
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ 

මහතා, ඒ.පී. රණතුංග මහතා.  
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
 ගෘහපාලන අධීක්ෂක -  
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, 

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. 

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. 
තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස.් පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර 
මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා. 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -     
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා, ඩී.එම්.ජී. ධර්මලාල් මහතා.  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -  එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. 

ගුණරත්න මහතා,   ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ 
මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. නිසස්ංක මහතා, ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ.සී.එන්. නූෂ්රත් මහත්මිය, ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ් මහත්මිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);    ඩබ්ලිව්.එල්.එස.්ඩී. ද අල්විස් මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

කාරක සභා කාර්යාංශය -  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා   (පධාන නිලධාරි); වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ 
මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා මහතා, සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - 
පරිපාලන); එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා  (පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා, එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය 
පධාන නිලධාරිහු);  එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.පී.වයි.ටී. 
වරුසවිතාන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 



(xviii) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ 
පරිපාලන);  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස.් පනාන්දු මහතා 
(නි ෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය, එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ආර්.සී. 
විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); එම්.ආර්.බි. 
ෙසේනාරත්න (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් 
කුමාර මහතා (පධාන නිලධාරි);  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා  (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.සී. සිල්වා 
මහතා, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 

அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்க   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 
 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்)  
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 



(xxii) 

 

குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
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ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு திலக் மாரபன 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

காணி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன 
மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு 

கயந்த  க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 

னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 
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இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
உயர் கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக்க அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
நீதி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
 



(xxix) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு லக்கி 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்தன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான். 

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி 
சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம், மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க, மாண் மிகு  மேனா கேணசன், மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ. 

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 
 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக 
ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 
அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, 
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு விஜித 
ேஹரத், மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு 
ச.வியாேழந்திரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன். 

 
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு 
(கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு அேசாக் 
அேபசிங்க, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன். 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார, மாண் மிகு 
கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன். 

 
உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் 
கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் 
அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ.  
ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன். 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க 
 

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ் 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க  
தாபன அ வலகம்  -  தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  தி மதி ஆர். விதாரண,  தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, தி மதி எம்.என். விதானேக 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த,  தி மதி 

.வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். 
ெறாட்றிேகா, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த, தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  
தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ஆர்.எச்.பீ. 
குணேசன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); (தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஜி. வன் மிந்த 
(பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி  எம்.ாி.பி.ெபேரரா,  தி மதி .சி.  சூாியாரச்சி,  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 

சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா 

சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       
தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  

ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் - தி . ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா 
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 
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ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி .ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ, தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார 
த சில்வா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி 
வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, 
ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன. 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –    

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, 
தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, ெசல்வி .எம். . 
அழகக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . பி.ஏ. குமாரதாச 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி சி.எம். சுபசிங்க, தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .பீ.எஸ்.என். தயாேசகர, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); 
தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம் - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. 
ெபேரரா (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட உதவிக் களஞ்சியக் காப்பாளர் -  
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இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
சிேரஷ்ட பாிேசாதகர் (சிவில்)  - தி . பீ.ாி. கமேக  
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல் 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய, தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக, தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. 

தயாரத்ன 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். .ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . ேக.பீ. 

அமரசிங்க, தி . ஏ.பீ. ரண ங்க 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர் -  
 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  
தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,   தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. 
திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . 
எம்.பீ.என். சந்திரசிறி 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்,தி . .எம்.ஜி. தர்மலால் 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 
தி . ேக. . . குணரத்ன,  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. 
ரணசிங்க, தி . ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க, தி . .ேஜ.பீ. மஹவத்த 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத், தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட், தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);   தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

கு  அ வலகம் - ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி 
ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)    

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் - தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா, தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க,  (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); 
ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . என்.என். ேவெவல்வல, தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்), 
தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான, (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்). 
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அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் -
நி வாகம்); தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். 
ெபர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான், தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், 
தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); 
தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந்  (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தி . ேக.ஜி. சரத்குமார 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எச்.ஆர்.சி. 
சில்வா, தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 

பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 

உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், தி . ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 

சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 

ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன,     
ெசல்வி பீ. கி ஷ்ண ர்த்தி 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் -  

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி  
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்கள்  - தி . .  பண் த,  ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . .டபிள் .பீ. தர்மப்பிாிய,  தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி 

டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

  

A 
 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 

 
F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 
 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M. K. A. D. S. (National List) 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 

Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 

Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
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Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
Senevirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 

HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman 

Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Law and Order and Prison Reforms – The Hon. Tilak Marapana 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economy – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Lands – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Dialogue – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Law and Order and Prison Reforms – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluwihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 

 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashoka Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Lucky 
Jayawardana, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The 
Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) 
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Dinesh 
Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The 
Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) 
Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika 
Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. P. Harrison, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan 
Perera, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Eran Wickramaratne, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon. S. 
Viyalanderan, The Hon. S. Shritharan. 

 

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. (Dr.) 
Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ashok Abeysinghe, The 
Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. M.A. 
Sumanthiran, The Hon. Gnanamuthu Srineshan. 

 

Committee on Privileges 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Tilak Marapana, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The 
Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Douglas 
Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 

Committee on High Posts 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. 
Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan. 
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon Thilanga Sumathipala 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 

  

  

PRINCIPAL OFFICIALS 
  

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera  

  

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. B.J. Abeysinghe 

  

  

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. H.U.P. Kumara 

SENIOR TELEPHONE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

  
  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
  

  

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Director – Administration);  Mrs.R. Vitharana, Mrs. K.A.I. Senarathna (Principal 

Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara, Mrs. M.N. Withanage (Deputy Principal Officers); Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri, Mrs. U.N. 

Panditha, Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S. Rupasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo,                     Mr. D.G.M.S.M. 

Dehigahalanda, Mrs. R.M.S. Samanjika (Parliamentary Officers); Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary Officer) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. K.P. 
Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara (Assistant Principal Officers); Mrs. R.H.P. Gunasena (Parliamentary Officer); Mr. K.S. Silva (Assistant 
Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer), Miss R.A.D.N. Geyowanee 
(Parliamentary Officer); Mrs. T.G. Hettiarachchi , Mrs. T.W.A. Jayaratne, Mrs. G.V. Ama Sudanthi (Assistant Parliamentary Protocol Officers); 
Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. S.B. Kulugammana (Assistant Director - Administration); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mr. 
J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. W.V.R. 
Wickramarathna (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne 

STENOGRAPHERS - Mr. R.P. Rasika Rajapaksha, Mrs. J.K.I. Nilmini, Mrs. M.A. Jesmina 

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne  

TRANSLATORS - Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER - Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mr. S. Chanthirasegaran, Miss D.J.V.  Amarasinghe, Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, 
Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,  Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby,  Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Miss R.K. 
Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, 
Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas 

HANSARD REPORTERS – Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. 
E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, 
Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni 
Punsara, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara 

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. 
Darshika Siriwardena 

SENIOR INDEXING OFFICERS - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando 

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –    

  
FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal Officer); 
Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mr. 
P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mrs. S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Miss D.M.D. 
Alahakoon (Assistant Principal Officers), Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. W.W. Jayathilake (Assistant Director - Administration); Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); Mr. 
K.C. Fernando, Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  (Assistant Principal Officers); Mr. D.P.S.N. Dayasekara, Miss A.P.K.K.P. 
Thilakaratne (Parliamentary Officers); Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer)  

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mr. 
T.K.Jayawardane (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera 

SENIOR ASSISTANT STOREKEEPER -       

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

SENIOR INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.T. Gamage  

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya, Mr. C.S. Balasooriya 

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 
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 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe,  Mr. A.P. Ranatunga  

 GARDEN SUPERVISOR –   

 HOUSEKEEPING SUPERVISOR—  

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri,          
Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera, Mr. W.S.S.Perera., Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. 
Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. 
Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. D.M.G. Dharmalal 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

LEADING COOKS - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. Gunarathna, Mr. D.S. 
Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka, Mr. D.J.P. Mahawatte 

  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva (Assistant Director - Administration); Mr. M.J. Perera, Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath (Deputy Principal Officers); Mr. J. 
Naseerdeen, (Assistant Principal Officer); Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath,  Mr. K.T.L.A. Chandrasiri (Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna, Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. R.A.N.D. Alwis  (Assistant Principal Officers), Mrs. W.L.S.D. de Alwis,  (Parliamentary Officer)  

COMMITTEE OFFICE - Mr. A.M. Nilamudeen (Principal Officer);          Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, Mrs. G.R.U. Gamage (Assistant Principal 
Officers) 

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE - Mr. W.M.P. de Silva, Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Directors - Administration); Mr. M.M.M. 
Mabrook (Principal Officer); Mr. N.N. Wewelwela, Mrs. S.P. Gamage (Deputy Principal Officers);   Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. H.R.de 
Zoysa, (Assistant Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane, (Parliamentary Officer)    

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Director - 
Administration),  Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. E.D.J. Wickremasinghe; Mr. D.R.S. Fernando (Deputy Principal 
Officers); Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mr. R.C. Wijetilleke (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, 
(Parliamentary Officer); Mr. M.R.B. Senaratne (Senior Assistant Parliamentary Officer) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 
Officer); Mr.W.W.N.S.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mr. R.A.R.L.Ranawake,  (Assistant Principal Officers);   
Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Parliamentary Officer) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Mr. G. Ratnayake 
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JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi 

ASSISTANT RESEARCH OFFICERS - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri,     
Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,      
Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar, Mr. S. Devaraj,       
Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake,  Mrs.A.L.A.D.Thiumini,  Mrs. K.M.P.G.K. 
Senarathne,  Ms. P. Krishnamoorthy 

  

  
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST -  

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - C.J. Willoraarachchi 

SYSTEMS ADMINISTRATOR  - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, , Miss P.M.M. Chandima 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. U.W.P. Dharmapriya,   Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   
Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.  
MR . SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA ] in the Chair. 

 

 
නිෙව්දන  

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 30 
වන දින මවිසින් පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත්වල සහතිකය 
සටහන් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන)    

මුදල්   

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)   

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන)   

ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන)   

ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන)   

 

II 
 

ෙත්රීම් කාරක සභා රැසව්ීම 
ெதாி க்கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් අද දින අපර භාග 3.30ට 

මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්ෙවන බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාර 2014 වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

1 2 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

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

මම ෙයෝජනා කරමි. 
 

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

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

 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

Annual Performance Report of the Department of Christian 
Religious Affairs for the year 2014. - [The Hon. John Amaratunga] 
 

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

 
Annual Performance Report of the Ministry of Highways, Ports and 
Shipping for the year 2014. - [The Hon. Lakshman Kiriella] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

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

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා මූලික අධ්යයන 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
2004 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත් 22වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 
26වන වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 මැයි 
18 දිනැති අංක 1915/2 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 
නිෙයෝග.- [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික 

චිතපට සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික සංවාද පිළිබඳ ගරු අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් 2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා රාජ්ය භාෂා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තා අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
දිවි නැගුම අරමුදල අවභාවිතය: විමර්ශනය 
வாழ்வின் எ ச்சி நிதியத்தின் ைறேகடான 

ைகயா ைக : லன் விசாரைண 
MISUSE OF DIVI NEGUMA FUND : INVESTIGATION 
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1.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් සහ සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  
(අ) (i) දිවි නැගුම අරමුදල සතු රුපියල් මිලියන 3,000ක් 

2015 ජනාධිපතිවරණය පාදක කරගනිමින් 2014 
ෙනොවැම්බර් 02 දින සිට 2014 ෙනොවැම්බර් 09 
දක්වා දින 07ක් තුළදී අවභාවිත කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් ඊට එෙරහිව ෙගන ඇති කියා 
මාර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුත්තන්ට එෙරහිව නඩු 
පවරා තිෙබ්ද; සහ 

    (iii) ෙමෙතක් නඩු පවරා ෙනොමැති නම්, එම 
විමර්ශනෙය් වර්තමාන පගතිය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ෙමමගින් දිවි නැගුම අරමුදලට අහිමි වූ රුපියල් 

මිලියන 3,000ක මුදල සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන 
කියා මාර්ග කවෙර්ද; සහ  

 (ii) රජය සතු විවිධ අරමුදල් ෙම් අයුරින් විෂය භාර 
අමාත්යවරුන්ට කිසිදු අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයක් 
ෙනොමැතිව සිය අභිමතය පරිදි විනාශ කිරීමට ඉඩ 
ලැබීම අයහපත් පූර්වාදර්ශයක් බැවින් 
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අනාගතෙය්දී එවැනි දෑ වැළැක්වීමට විෂය භාර 
අමාත්යවරයා වශෙයන් ගනු ලබන කියා මාර්ග 
කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙමවැනි මූල්ය අපරාධ විමර්ශන  සම්බන්ධව අධිකරණ 
කියා මාර්ග කඩිනම් කරගැනීම සඳහා රජය ෙගන ඇති 
කියා මාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ෙහළි 
කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
 ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) வாழ்வின் எ ச்சி நிதியத்திற்குச் ெசாந்தமான 
பாய் 3000 மில் யன்  ெதாைக 2015 

ஜனாதிபதி ேதர்தைல அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  2014 நவம்பர் 02ஆந் திகதி ெதாடக்கம் 
2014 நவம்பர் 09ஆந் திகதி வைரயான 07 
நாட்க க்குள் ைறேகடாகக் ைகயாளப் 
பட்டைம ெதாடர்பில் அதற்ெகதிராக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii )  அ  சம்பந்தமாகப் ெபா ப் க்கூற 
ேவண் யவர்க க்கு எதிராக வழக்கு 
ெதாடரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii )  இற்ைறவைர வழக்கு ெதாடரப்பட் ராவி ன் 
ேமற்ப  லன்விசாரைணயின் தற்ேபாைதய 

ன்ேனற்றம் யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  அதன் லமாக வாழ்வின் எ ச்சி நிதியம் இழந்த 
பாய் 3000 மில் யன் பணத்ெதாைக 

சம்பந்தமாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (ii )  அரசாங்கத்திற்குச் ெசாந்தமான பல்ேவ  
நிதியங்கைள இவ்விதமாக விடயத்திற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர்கள் எவ்விதமான 
அைமச்சரைவத் தீர்மான ம் இல்லாமல் தம  
தற் ணிபின் பிரகாரம் நாசமாக்க வாய்ப்  
கிைடத்தைம பாதகமான ஒ  ன் தாரணமாக 
அைமவதால் எதிர்காலத்தில் இத்தைகயவற்ைறத் 
த க்க விடயத்திற்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்செரன்ற வைகயில் ேமற்ெகாள் ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இத்தைகய நிதிசார் குற்றங்கள் சம்பந்தமான 
லனாய் கள் ெதாடர்பில் நீதிமன்றச் 

ெசயற்பா கைள ாிதமாக்கும் ெபா ட்  அரசாங்கம் 
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத 
அவர் இச்சைபக்கு ெவளிப்ப த் வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Social Empowerment and 

Welfare:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the actions taken against the misuse of 
Rs.3,000 million of the Divi Neguma Fund 

within 07 days from 02 November 2014 to 
09 November 2014 based on the 
Presidential Election - 2015;  

 (ii) whether cases have been filed against those 
responsible; and 

 (iii) if cases have hitherto not been filed, the 
progress of that inquiry at present?  

(b) Will he also inform this House -  

 (i) the actions to be taken in respect of the loss 
of Rs 3,000 million to the Divi Neguma 
Fund owing to this; and 

 (ii) the actions to be taken by the Minister in 
charge of the subject to prevent the 
recurrence of such misuses in future since 
the profligacy of various funds of the 
Government by the Ministers in charge of 
subjects at their discretion without any 
Cabinet decision could set a bad 
precedence?   

(c) Will he disclose to this House, the measures taken 
by the Government to expedite the judicial actions 
in respect of investigations regarding such 
financial crimes?  

(d) If not, why? 

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

(අ)  (i)  2014 ෙනොවැම්බර් 02වන දින සිට 2014 
ෙනොවැම්බර් 09වන දින දක්වා දින හතක් තුළදී දිවි 
නැගුම අරමුදල සතු කිසිදු මුදලක් අවභාවිත කර 
නැත. 2014 ෙනොවැම්බර් 09වන දිනට අරමුදල 
සතුව තිබූ මුළු වටිනාකම වන්ෙන්, රුපියල් 
මිලියන 1,207ක් පමණි.  

 (ii)  මූල්ය අවභාවිත කිරීමක් සිදු වී ෙනොමැති බැවින් 
නඩු පැවරීෙම් අවශ්යතාවක් ෙනොමැත.  

 (iii)   දිවිනැගුම අරමුදල සතු රුපියල් මිලියන 3,000ක් 
අවභාවිත කර ෙනොමැති ෙහයින් ඒ සම්බන්ධ 
විමර්ශනයක් ෙනොපැවැත්ෙව්.  

(ආ)  (i)  දිවිනැගුම අරමුදලට අහිමි වූ මුදලක් ෙනොමැති 
බැවින් කියා මාර්ගයක් ගැනීමට අවශ්ය වී 
 ෙනොමැත. 

       (ii)  අනාගත ෙය්දී රජය සතු විවිධ අරමුදල් භාවිත 
කිරීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු නීති රීතිවලට අනුව 
කටයුතු කරන බව පකාශ කරමි.  

(ඇ)  මූල්ය අපරාධයක් සිදු වී ෙනොමැති බැවින් විමර්ශනයක් සිදු 
කිරීම ෙහෝ අධිකරණ කියා මාර්ග ගැනීම අවශ්ය වී 
ෙනොමැත. 

(ඈ)  ඒ සම්බන්ධව මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙයන් 
විමසිය යුතුය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දිවි නැගුම අරමුදල පිළිබඳව ෙනොෙවයි, 

''දිවිනැගුම බැංකු අරමුදල'' පිළිබඳ පශ්නයක් තමයි පැන නැඟී 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙමම පශ්න ෙය් සඳහන් වී තිෙබන්ෙන් ''දිවි 
නැගුම අරමුදල'' කියලායි. එම නිසා ඒ පිළිබඳව අපි ෙවනම 
පශ්නයක් පසුව ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
ණය පත් ෙපොලී අනුපාත : අඩු කිරීම 

கடன் அட்ைடகள் மீதான வட்  தம்: குைறத்தல்  
CREDIT CARD INTEREST RATES : REDUCTION 

 
37/’15 

2.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) තැන්පතු ෙපොලී හා ණය ෙපොලී අනුපාත ඉතා පහළ 
අගයක පැවතුනද, වාණිජ බැංකු තම ණය පත් 
ෙපොලී අනුපාත ඉතා ඉහළ අගයක පවත්වා ෙගන 
යන බවත්; 

 (ii) එම තත්ත්වය තුළින් ගනුෙදනුකරුවන් සූරා 
කෑමකට ලක් වන බවත්; සහ 

 (iii) ෙමරට බැංකු සතුව අතිරික්ත දවශීලතාවක් 
තිෙබන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ණය පත් ෙපොලී අඩු කිරීමට  ගන්නා පියවර 
කවෙර්ද; සහ 

 (ii) තැන්පතු ෙපොලී අනුපාත ඉහළ දැමීමට ගන්නා 
පියවර කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) බැංකු හා මූල්යායතන ඒකාබද්ධ කිරීමට රජය 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) එම ඒකාබද්ධ කිරීම සිදු කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; සහ 

 (iv) බැංකු හා මූල්යායතන ඒකාබද්ධ කිරීම තුළින් රජය 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් කව රක්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  ைவப் க்க க்கான வட்  மற் ம் கடன்கள் 
மீதான வட்  தங்கள் மிகக் குைறந்த 
மட்டத்தில் காணப்பட்டேபாதி ம், வணிக 
வங்கிகள் தம  கடன் அட்ைடகள் மீதான வட்  

தங்கைள மிக உயர் மட்டத்தில் 
ேபணிவ கின்றன என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நிலைமயினால் வா க்ைகயாளர்கள் 
சுரண்ட க்கு உள்ளாக்கப்ப கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்நாட்  வங்கிகளில் ேமலதிக திரவத்தன்ைம 
காணப்ப கின்றெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா?  
(ஆ) (i) கடன் அட்ைடகள்  மீதான வட் ையக் 

குைறப்பதற்காக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

 (ii) ைவப் க்கள் மீதான வட்  தங்கைள 
உயர்த் வதற்காக எ க்கப்ப ம் நடவ க்ைககள் 
யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?  
(இ) (i) வங்கிகள் மற் ம் நிதி நி வனங்கைள 

ஒ ங்கிைணப்பதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்கின்றதா; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ; 
 (iii) ேமற்ப   ஒ ங்கிைணப்  ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 

திகதி யா ; 
 (iv) வங்கிகள் மற் ம் நிதி நி வனங்கைள 

ஒ ங்கிைணப்பதன் லம் அரசாங்கம் எதிர் 
பார்ப்ப  யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Is he aware - 
 (i) that the credit card interest rates are 

maintained at a very higher rate by the 
commercial banks in spite of the fact that 
deposit interests and loan interests are at a 
very lower rate; 

 (ii) that the customers are exploited owing to 
the aforesaid state of affairs; and 

 (iii) that excess liquidity is available with the 
local banks? 

(b) Will he inform this House - 

 (i)  the steps that will be taken in order to 
reduce credit card interest rates; and 

 (ii) the steps that will be taken to increase the 
deposit interest rates? 

(c) Will he state - 
 (i) whether action will be taken by the 

Government to amalgamate banks and the 
financial institutions; 

 (ii) if so, the reasons for it; 
 (iii) the date on which the said amalgamation 

will de done; and 
 (iv) the objective of the Government in 

amalgamating banks and financial 
institutions? 

(d) If not, why? 
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ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
Hon. Speaker, on behalf of the Hon. Prime Minister, 

Minister of National Policies and Economic Affairs, I 
answer  Question No.2. 

(a)  (i)   Yes. Interest rates vary on products 
depending on the customer categories, risks  
and  cost of funds.  Credits cards are 
comparatively of higher risk and interest 
rates on credit cards are generally higher.   

 Banks charge relatively high interest 
rates for credit card advances due to 
the following main reasons: 

(a) Availability of interest free credit 
period of up to 55 days, resulting 
in higher funding costs to banks as 
they do not earn any interest on 
interest free balances.    

(b) Higher credit risks due to the 
unsecured nature of the product. 

(c) High infrastructure requirement, 
including fraud detection systems 
to minimize frauds taking place 
locally and overseas, which 
provide a safe environment for 
payments. 

(d) Deferred and flexible payment 
options made available to card 
holders. 

(e)  Cost of benefits offered.  

  As at end September 2015, 12 commercial 
banks including 2 foreign banks operating 
in Sri Lanka have issued credit cards and 
the outstanding amount stood at 
approximately Rs.60 billion. Currently, the 
interest rate on credit card advances is at a 
range of 18 per cent to 24 per cent.  
However the maximum interest rate is 
regulated at 24 per cent. 

  (ii)    No. Banks offer different interest rates for 
various deposits and loan products for 
identified customer groups. If credit card 
dues are paid within the given period,  
interest is not charged. Therefore, it is not 
appropriate to state that the customers are 
adversely affected.     

    (iii)   No. Banks face different levels of excess 
liquidity consequent to cash flow changes 

and such excess liquidity changes from 
time to time. However, the total liquidity in 
the banking system is regulated by the 
Central Bank under its Monetary Policy 
and excess liquidity is absorbed by the 
Central Bank to keep interest rates stable. 

(b)  (i)   None.  Currently, the interest rate on credit 
cards has a regulatory ceiling of 24 per 
cent. Further, reduction may be considered 
if other market interest rates decline. 

       (ii)  In March 2015, the Government 
implemented a special interest scheme on 
fixed deposits for senior citizens where  
persons over 60  years of age are entitled to 
receive an interest rate of 12 and 15 percent 
and there are various Government  funded 
loan schemes with lower interest rates.  

  Interest rates will adjust according to the 
market forces with effect of the policy 
interests of the Central Bank. Policy 
interest rates are decided under the 
Monetary Policy to address the 
macroeconomic concerns. 

(c)       (i) No. 

       (ii)   Not applicable 

       (iii)  Not applicable. 

       (iv)  Not applicable. 

(d)   Forcing the banks and financial institutions to 
consolidate will be unfair. Therefore, the 
consolidation programme initiated by the former 
government was reviewed and discontinued. The 
consolidation will be considered as per the 
proposals made by banks and financial institutions 
on a case-by-case basis under the prevailing law.  

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

ෙමයයි. ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික බැංකු 
තුළ ගනුෙදනුකරුවන් ෙවනුෙවන් ආරක්ෂිත ෙසේප්පු ලබා දී 
තිෙබනවා. නමුත්, ඇතැම් අවස්ථාවල දී ඒ ආරක්ෂිත ෙසේප්පුවල 
තැන්පත් කරන රන් ආභරණ පිළිබඳව වගකීමක් ගන්ෙන් නැහැ 
කියලා අදාළ ගනුෙදනුකරුවන්ට පකාශ කර තිබුණු අවස්ථා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම හැටන් නැෂනල් බැංකුෙව් සිදු වුණු 
සිද්ධියක් ගැනයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ගනුෙදනුකරුවන් ඒ 
ෙසේප්පුවල රන් භාණ්ඩ තැන්පත් කර,  පසුව ගිහින් බලන ෙකොට ඒ 
රන් භාණ්ඩ තිබිලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව ෙපොලීසිය හරහා කටයුතු 
කර, අන්තිමට මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපෙද්ශක කාරක සභාවටත් 
ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කර  ටික දවසකට පසුව ගිහින් බලනෙකොට 
ඒ රන් භාණ්ඩ තිබුණා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ෙම් 
ෙපෞද්ගලික බැංකුවල ආරක්ෂිත ෙසේප්පු සම්බන්ධෙයන් 
අමාත්යාංශය යම්කිසි නියාමන කමෙව්දයකට යන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, අමාත්යාංශයත්, ඒ වාෙග්ම මහ බැංකුවත් 

හැම ෙවලාවකම භාණ්ඩවල සුරක්ෂිතභාවය සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග් අවස්ථා තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව මහ 
බැංකුවට පැමිණිලි කෙළොත් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න අපට 
පුළුවන්. 

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

Credit cards භාවිත කරමින් සිදු කරන වංචා සම්බන්ධෙයන් 
ලැෙබන පැමිණිලි දිෙනන් දිනම වැඩි ෙවමින් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාවට එන විෙද්ශිකයන් ව්යාජ Credit cards 
භාවිත කරමින් ෙටලර් යන්ත හරහා ලංකාෙව් බැංකුවලින් සල්ලි 
එළියට ගැනීෙම් සිද්ධි ගණනාවක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
තත්ත්වය දවසින් දවස වැඩි ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය 
ෙවනස් කරන්න ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශයට තිෙබන දැක්ම 
සහ වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන විධියට ෙමය ලංකාවට 

විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර වශෙයනුත් තිෙබන පශ්නයක්. 
ෙමොකද, Credit card  භාවිතය ඉතාමත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගනුෙදනු සිදු වන පමාණයත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විට ලංකාෙව් රුපියල් බිලියන 60ක් පමණ  
Credit card  ණය වශෙයන්  තිෙබනවා. ඇත්තටම අෙප් මුදල් නීති 
පනත හරහා හැම ෙවලාවකම ඒවාෙය් සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු 
කරන්නට කටයුතු කරනවා. යම් කිසි වංචාවක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, නීතිය කඩපු පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව නීතිමය 
පියවර ගැනීමටත් අප කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමනි,  ෙම් පශ්නයට ඍජුවම අදාළ 

ෙනොවුණත් මා ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය ගැනත් දැන ගන්න 
කැමැතියි. පිරමිඩ මූල්ය කම තහනම් කරලා තිෙබද්දීත් විවිධ බඩු 
භාණ්ඩ හරහා මුල්යමය ෙනොවන පිරමිඩ කම කියාත්මක ෙවනවා. 
ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ෙගන තිෙබන කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන විධියට ගරු මන්තීතුමා 

ෙවනම පශ්නයක් හැටියට ඒ පිළිබඳව ඇහුෙවොත් සවිස්තර 
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන්. අතීතෙය් දීත් ඒ පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ පවත්වා වැරදි කරපු පුද්ගලයන්ට දඬුවම් ලබා දී 
තිෙබනවා. ඉදිරි ෙය් දීත් ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා 
ශී ලංකා මහ බැංකුවට අප අමාත්යාංශෙයන් නිෙයෝග නිකුත් කර 
තිෙබනවා. 

ෙත් කර්මාන්තය මුහුණ දී ඇති අර්බුදය : ෙහේතු 
ேதயிைலக் ைகத்ெதாழில் எதிர்ேநாக்கும் ெந க்க : 

காரணங்கள் 
CRISIS FACED BY TEA INDUSTRY: FACTORS 

86/’15 
3.  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
  (மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
  (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) ෙත් දළු මිල ශීඝෙයන් පහත බැසීම නිසා ශී 
ලංකා ෙව්  ෙත් කර්මාන්තය බරපතළ අර්බුදයක් 
කරා  ෙයොමු වීම ෙහේතුෙවන් වි     ෙශේෂ ෙයන් කුඩා  ෙත් 
වතු හිමියන් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට  ලක් වී 
ඇති බවත්; 

 (ii) වර්තමානෙය් අමු  ෙත් දළු කි ෙලෝවක් සඳහා 
 ෙගවනු ලබන මිල රු. 54/- දක්වා පහත බැස ඇති 
බවත්; 

 (iii) අමු  ෙත් දළු කි ෙලෝවක් සඳහා  ෙගවන මිල රු. 50/- 
දක්වා අඩු වුව ෙහොත්, ශී ලංකාෙව්  ෙත් 
කර්මාන්තශාලා සියල්ල වැසීයා ෙම් අවදානමක් 
පවතින බවත්; සහ 

 (iv) පසු ගිය මැතිවරණ පකාශනෙයන් අමු ෙත් දළු 
සඳහා රු. 80/-ක සහතික මිලක් ලබා ෙදන බව 
සඳහන් කළ ද දැනට එය කියාත්මක  ෙනොවන 
බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙම් අර්බුදය නිසා පසු ගිය මාසය ඇතුළත වසා දමා ඇති 
 ෙත් කම්හල් පිළිබඳව වාර්තාවක් එතුමා සභාගත 
කරන්ෙනහිද?   

(ඇ) (i) ෙම ෙලස  ෙත් කර්මාන්තය අනතුරක්  ෙවත ළඟා 
වීම සඳහා බලපෑ සහ ෙම්  ෙමො ෙහො ෙත්ද බලපාන 
 ෙහේතු  කවෙර්ද; සහ 

 (ii) ෙත් වතු හිමියන්, කර්මාන්තශාලා හිමියන් සහ ඒ 
ආශිත රැකියා කරනු ලබන දස ලක්ෂ සංඛ්යාත 
පිරිසක් රැකගැනීම සඳහා අනුගමනය කිරීමට 
බලා ෙපො ෙරොත්තු වන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේනම්, ඒ මන්ද?  
 

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  ேதயிைலக் ெகா ந்தின் விைல ாிதமாக ழ்ச்சி 
அைடந் ள்ள காரணத்தால் இலங்ைகயின் 
ேதயிைலக் ைகத்ெதாழில் பாாிய ெந க்க ைய 
எதிர்ேநாக்கி ள்ளேதா  குறிப்பாக, சி  
ேதயிைலத் ேதாட்ட உாிைமயாளர்கள் பாாிய 
ெபா ளாதார ெந க்க ையச் சந்தித் ள்ளார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  ஒ  கிேலா பச்ைசக் ெகா ந் க் 
ெகனச் ெச த் ம் விைல பாய் 54/- வைர 

ழ்ச்சி அைடந் ள்ள  என்பைத ம்; 

 (iii) ஒ  கிேலா பச்ைசக் ெகா ந் க்ெகன ெச த் ம் 
விைல பாய் 50/- ஆகக் குைறவைட மாயின் 
இலங்ைகயின் சகல ேதயிைலத் ெதாழிற்சாைல 
க ம் டப்ப ம் அபாயம் உள்ள  
என்பைத ம்; 
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 (iv) கடந்த ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் ேதயிைலக் 
ெகா ந் க்ெகன பாய் 80/- உத்தரவாத விைல 
வழங்கப்ப ெமனக் குறிப்பிட் ள்ளேபாதி ம் 
தற்ேபா  அ  நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல 
என்பைத ம்;  

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த ெந க்க  நிைல காரணமாக கடந்த 
மாதத்தில் டப்பட் ள்ள ேதயிைலத் ெதாழிற் 
சாைலகள் ெதாடர்பான அறிக்ைகெயான்ைற அவர் 
சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) (i )  ேதயிைலக் ைகத்ெதாழில் இவ்வா  ஆபத்ைத 
ேநாக்கிச் ெசல்வதில் தாக்கம் ெச த்திய மற் ம் 
இப்ேபா  கூட தாக்கம் ெச த் கின்ற ஏ க்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேதயிைலத் ேதாட்ட உாிைமயாளர்கள், ெதாழிற் 
சாைல உாிைமயாளர்கள் மற் ம் அ  சார்ந்த 
ெதாழில்கைள ேமற்ெகாள் ம் மில் யன் 
கணக்கான மக்கைளக் காப்பாற்ற கைடப்பி க்க 
எதிர்பார்த் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries:  

(a) Is he aware that - 

 (i) particularly tea smallholders have been 
faced with a severe economic crisis since 
the tea industry of Sri Lanka has moved 
towards a serious crisis due to rapid fall in 
price of tea buds; 

 (ii) the price paid at present for a kilogramme of 
raw tea buds has fallen to Rs. 54; 

 (iii) that all tea factories of Sri Lanka are facing 
a risk of having to close down if the price 
paid per kilogramme of raw tea buds 
decreases to Rs. 50; and  

 (iv) although it was stated in the last election 
Manifesto that a guaranteed price of Rs. 80 
per kilo would be given for raw tea buds, it 
is not being implemented at present? 

(b) Will he table a report on the tea factories that have 
been closed down during the past month due to 
this crisis? 

(c) Will he inform this House  - 

 (i) the factors that have caused and are, even at 
the moment, causing a danger to the tea 
industry in this manner; and  

 (ii) the measures intended to be adopted in 
order to protect tea estate owners, factory 
owners and millions of people who are 
engaged in employments associated with 
tea industry? 

 (d) If not why?  

ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera - Deputy Minister 
of Plantation Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන්  මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙකොළඹ ෙත් ෙවන්ෙද්සිෙය් ෙත් කිෙලෝගෑමයක 
මිල 2014 ජනවාරි මාසෙය් සිට 2015 ඔක්ෙතෝබර් 
08 දක්වා පහත බැස ඇති අතර, එදින සිට නැවත 
මිල ඉහළ යාමට පටන් ෙගන ඇත.  2015.10.28 
දින ෙවන්ෙද්සිෙය්දී පහත රට ෙත් කිෙලෝවක 
සාමාන්ය මිල රුපියල් 419.71 ක් වී ඇත.  2015 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ෙත් කිෙලෝවක් සඳහා ලැබී 
ඇති සාමාන්ය අගය රුපියල් 390.13කි.  ඒ අනුව 
කුඩා ෙත් වතු හිමියා ෙවත ෙත් දළු කිෙලෝවක් 
සඳහා ලැෙබන මිල රුපියල් 57.05ක් පමණ ෙව්. 
ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් නිර්ෙද්ශයට අනුව 
අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් 
54.54ක් පමණ ෙව්.  2015 මාර්තු සිට අෙගෝසත්ු 
දක්වා සහතික මිලක් කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට ලබා 
දුන් නිසා ෙමවැනි අර්බුදකාරි තත්ත්වයකට පත්ව 
ෙනොමැත. ඔක්ෙතෝබර් මස සිට ෙත් මිල ඉහළ 
යාෙම් පවණතාවක් දක්නට ඇත. එෙමන්ම ෙත් 
මිල යම් නිශච්ිත අවම මට්ටමක පවත්වා ෙගන 
යාම සඳහා අවශ්ය කමෙව්දයන්ද සැලසුම් කරමින් 
පවතී. 

 (ii)  වර්තමානෙය් අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා 
ෙගවිය හැකි මිෙලහි සාමාන්ය අගය රුපියල් 54ක් 
දක්වා අඩු වී ෙනොමැත. වර්තමානෙය් අමු ෙත් දළු 
කිෙලෝවක සාමාන්ය මිල රුපියල් 57.05කි. 

 (iii)  2015 ඔක්ෙතෝබර් මස 08වන දින සිට ෙකොළඹ 
ෙත් ෙවන්ෙද්සිෙය් මිල කමෙයන් ඉහළ යමින් 
පවතින බැවින්, අමු ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා 
ෙගවනු ලබන මිල රුපියල් 50 දක්වා අඩු වීෙම් 
අවදානමක් ෙනොපවතින බැවින් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා සියල්ල වැසී යාෙම් අවදානමක් 
ෙනොපවතී. 

 (iv) ඔව්. 

  2015 අෙගෝසත්ු මාසය දක්වා අමු ෙත් දළුවල 
ගුණාත්මක බව මත ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 
73, රුපියල් 75 සහ රුපියල් 80 යන කාණ්ඩ 
යටෙත් සහතික මිල ෙගවා ඇති අතර, 2015 මාර්තු 
සිට අෙගෝසත්ු දක්වා රුපියල් බිලියන 6.64ක් වැය 
කර ඇත.  ෙත් මිල යම් අවම මට්ටමක පවත්වා 
ගැනීමට විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරමින් පවතී. 

(ආ)   ෙත් මිල  පහළ යාම ෙහේතුෙවන් පසු ගිය මාසය ඇතුළත 
කිසිදු කම්හලක් වසා දමා ෙනොමැත. තම නිෂ්පාදන වියදම 
අවම කර ගැනීෙම් අරමුණින් වතු සමාගම් යටෙත් පාලනය 
වන ෙත්  කර්මාන්තශාලා කිහිපයක් එක්ව දළු මිලදී 
ෙගන ෙත් නිෂ්පාදනය සඳහා කටයුතු කර ඇත.  

(ඇ) (i)  රුසියාවට එෙරහි ආර්ථික සම්බාධක පැනවීම සහ 
රූබලෙය් අගය අවපමාණය වීම නිසා  
රුසියාෙවන් ෙත් සඳහා ඇති ඉල්ලුම විශාල ෙලස 
පහත යාම හා රුසියාව සමඟ ෙඩොලර්වලින් 
ගනුෙදනු කිරීමට ඇති බාධාවන්; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

   ඉරානයට එෙරහි ආර්ථික සම්බාධක 
සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් වී ෙනොතිබීම නිසා ඉරානය 
සමඟ සෘජු ෙවෙළඳ ගනුෙදනු අපහසු වීම;  

   සිරියාව සහ ඉරානය ඇතුළු මැද ෙපරදිග රටවල 
යුදමය තත්ත්වය නිසා එම රටවල ෙත් අපනයනය 
කිරීමට බාධා ඇති වීම;  

   ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල පහත යාම 
නිසා සමසත්යක් වශෙයන් මැද ෙපරදිග සහ 
රුසියාෙව් ෙත් මිලට ගැනීෙම් හැකියාව අඩු වීම.  

  (ii)   ෙත් කර්මාන්තශාලා සඳහා කාරක පාග්ධන ණය 
ෙයෝජනා කමයක් දැනට කියාත්මක කරමින්  
පවතී. ෙමම ණය ෙයෝජනා  කමය සඳහා රුපියල් 
බිලියන 12.9ක් ඇසත්ෙම්න්තු කර ඇති  අතර, 
ෙපොලී අනුපාතිකය සියයට 8කි. ෙම් යටෙත් 
සියයට 2ක වාර්ෂික ෙපොලී සහනාධාරයක් වසර 
ෙදකක කාලයක් සඳහා ලබා දීමට නියමිත ෙව්. 
ෙපොලී සහනාධාරය ෙගවීම සඳහා  මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් වාර්ෂිකව දැරීමට සිදු වන 
වියදම රුපියල් මිලියන 258කි. ෙම් යටෙත් ෙත් 
කර්මාන්තශාලා 470කට රුපියල් බිලියන 10ක් 
පමණ ණය මුදලක්  සඳහා  ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලය මඟින් නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර ඇත.  

  තවදුරටත් ෙවන්ෙද්සිෙය් ෙත් මිල පහළ යාම 
වැළැක්වීම සඳහා මැදිහත්වීමට අවශ්ය සැලසුම් 
සකස ්කරමින් පවතී.  

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

එතුමා දැන් සභාව ෙනොමඟ යැව්වායි කියලා මම හිතනවා.  
ෙමොකද, මා නිෙයෝජනය කරන මාතර දිස්තික්කෙය් ෙම් ෙමොෙහොත 
වනවිට ෙත් කර්මාන්තශාලා හතරක් වැහිලා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් 
පශ්නය මතු වන ෙම්  ෙමොෙහොෙත්ත් -සාගල රත්නායක 
මැතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.- මාතර දිස්තික්කෙය් 
ෙදනියාය පමුඛ ෙත් කර්මාන්තයට අදාළ පෙද්ශ - නගර - හතරක 
මහා පරිමාණෙය් උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එවැනි පකාශයක් කිරීම ගැන මම ඉතාම 
කනගාටුවට පත් වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 
2008 වසෙර්දී මීට වඩා බරපතළ තත්ත්වයක් උද්ගත වුණා. ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විශාල කඩා වැටීම් තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් රජය 
එයට මැදිහත් වුණ කියා පිළිෙවතක් තිබුණා, ගරු නි ෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි. ෙම් ආණ්ඩුවත් අෙගෝස්තු මාසයට ෙපර මැතිවරණ 
පකාශනෙයන් ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි රුපියල් 80 සහනාධාරය 
ලබා දුන්නා. මාස ෙදකයි එම සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන්. ෙමය 
ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් අහනවා, 2008 දී ආණ්ඩුව මැදිහත් වුණ විධියට ෙම් 
පශ්නයට මැදිහත් ෙවන්න ආණ්ඩුව මැළිකමක් දක්වන්ෙන් ඇයි 
කියලා. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, 2008 අවුරුද්ෙද්යි, අදයි තිෙබන්ෙන් 

ෙවනස් තත්ත්වයක්. විෙශේෂෙයන්ම අද රුසියාෙව් වාෙග්ම 
යුක්ෙර්න ෙවෙළඳ ෙපොෙළේත් ආර්ථික වශෙයන් කඩා වැටීමක් 
තිෙබනවා. අනික් අතට මැද ෙපරදිග යුද්ධ තිෙබනවා. 2008 යුද්ධ 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය් තිබුෙණ් ෙවන පියවරක්. ඒ පියවර අද 
ගන්නට බැරි ෙවනවා. නමුත් අපි ගිය සතිෙය් ෙපොෙහොය දිනෙය්දී 
ෙත් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ සියලු ෙදනාම මුණ ගැහුණා. අපි 
දැනට ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලයට මුදල් දීලා තිෙබනවා, වුවමනා 
පියවර අර ගන්න. මම දැන් කියන්න යන්ෙන් අප තවමත් 
ෙනොකරපු ඒවා ගැනයි. අෙප් ෙත් මිල දී ගැනීම ගැන සාකච්ඡා 
කිරීමට පාකිස්තානයටත්, ඉන්දියාවටත් ඇමතිවරු යවනවා. දැන් 
ඉරානය සහ ඇෙමරිකාව අතර ඇති ෙවලා තිෙබන එකඟතාව 
නිසා, ෙත් යවන්න අප ඇෙමරිකාව සමඟත් කථා කරනවා; 
ඉරානය සමඟත් කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම තුර්කිෙය් ෙත් 
ෙවෙළඳාම් කිරීම ගැන සාකච්ඡා කරන්නත් අෙප් ඇමතිවරු 
යවනවා. ඒ අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙහොයා ගන්නයි. අලුත් 
ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙහොයා ගත්ෙත් නැත්නම් අපට ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත කරන්න බැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝපෙය් අලුතින් ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති 
වනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන ගමන්, ෙත් කර්මාන්තෙය් 
නියැෙලන්නන්ට වුවමනා සහනාධාර ලබා දීමට වැඩසටහනක් 
කියාත්මක කරන්න දැන් මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලයට මුදල් දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] Yes, Rs. 1 
billion. ඒ සමඟම අෙප් ඇමතිතුමන්ලා ඉන්දියාවටත් යවනවා. 
ෙමොකද, ඉන්දියාෙව් තීරු බදු ෙනොවන බාධක තිෙබන්ෙන්. අපට 
ෙටොන් 2,000 සිට 10,000 දක්වා ඒ රටට යවන්න පුළුවන් නම් 
විශාල විෙද්ශ විනිමයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ 
චීනෙය්ත්, යුෙරෝපෙය්ත් ෙත් අෙළවිය පිළිබඳ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් 
කරන්න තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  

අද පවතින තත්ත්වය අනුව වැවිලි සමාගම්වලින් සමාගම් අටයි 
ලාභයකට දුවන්ෙන්. එදාට වඩා විශාල අර්බුදයක් අද ෙමතැන 
තිෙබනවා. ඒකට මුහුණ ෙදන්න ෙත් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ 
සියලු ෙදනා මුණ ගැහිලා අප සාකච්ඡා කළා. ඒ වාෙග්ම මධ්ය 
කාලීන වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරන්න අප කණ්ඩායමක් පත් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව තව සුමාන ෙදක තුනකින් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා කරපු පැහැදිලි 

කිරීමට අනුව, මා පැහැදිලි කිරීමකුත් සමඟ ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 
අහනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, 2008 යුද්ධ ෙදකක් තිබුණා. එකක් රට 
ඇතුළත -අභ්යන්තර- යුද්ධය. රට ඇතුළත ඉතා බරපතළ 
අවස්ථාවක් තමයි තිබුෙණ්. බාහිර යුද්ධය ඉරාකෙය්. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙබොර ෙතල් බැරලෙය් මිල ෙඩොලර් 120ට ගිය 
ෙවලාවක් ඒක. හිටපු ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත ඇමතිතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාව තුළ සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙවනම කාරණාවක්. 
හැබැයි, අෙප් රට අභ්යන්තරෙය් විශාල යුද්ධයක් තිබුණා, ගරු 
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම අද ෙබොරෙතල් බැරල් 
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එකක මිල ෙඩොලර් 45 දක්වා අඩු  ෙවලා තිෙබන ෙව්ලාවක්, ෙම්. 
[බාධා කිරීම්] - ෙම් අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි කාර්තුෙව් ඉතිරිය විතරක් 
ෙඩොලර් මිලියන 840ක් ෙවනවා. අපනයන ආදායෙම්, ආනයන 
ෙවළඳාෙම් ඉතිරිය ෙතල්වල විතරක් ෙඩොලර් මිලියන 840ක්. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 12,000ක්.  

ගරු අගමැතිතුමාෙග් උත්සාහය ගැන අප එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. මම දැක්කා, ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලයට බිලියනයක් දුන්නා 
කියා ඊෙය් වාර්තාවක් තිබුණ බව. ඒ නිසා එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ෙම්, ලංකාෙව් පැරණිම වගාව; පැරණිම වගාකරුවා. ඒ 
නිසා කවුද හරි, කවුද වැරදි, ආණ්ඩුව හරි ද, විපක්ෂය වැරදි ද, එදා 
ෙමෙහම වුණා ද කියන එක ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි 
ෙමතැනදී වැදගත් වන්ෙන්. ෙම් වගාව, ෙම් කර්මාන්තය බරපතළ 
අර්බුදයකට ලක්  ෙවලා තිෙබනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ෙදනවා ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2008 යුද්ධයක් තිබුණා කියා මා 

පිළිගන්නවා. එෙහත් අප උතුෙර් ෙත් වගා කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා 
ෙත් වගාවට යුද්ධෙය් බලපෑමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙදවනුව, 
ඉරානයට ඇෙමරිකාව සම්බාධක පනවා තිබුණා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඉරානෙය් නැති වුණාට අද ඉරාකය, සිරියාව සහ ෙය්මනය 

කියන රටවල් සහ ISIS අතර යුද්ධය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ලිබියාව ඇතුළත පවතින යුද්ධ තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. දැන් අපට ෙපෙනන හැටියට ෙමය තුර්කියටත් 
බලපාන්න පුළුවන්. ෙම්, අෙප් පධාන ෙවළඳ ෙපොළවල් ෙදක. 
යුෙරෝපයට ෙත්   ෙනොෙගන්නුෙව් ඇයි කියා මට ෙමතැන වාද 
කරන්න වුවමනා නැහැ. ඒ සම්බන්ධව අහගන්නත් බැහැ. ෙමොකද, 
හිටපු තානාපතිතුමාත් දැන් නැහැ. ඔහුත් අතුරු දහන් ෙවලා. අපට 
වුවමනායි ෙත් වගා කරන කුඩා ෙත් වතුහිමියන් ආරක්ෂා කරන්න, 
වතුකරෙය් සිටින ඒ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න. ඒ අයට හුඟක් 
පශ්න තිෙබනවා. අපි බලන්ෙන් ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි ඒ අයටත් 
ෙව්තන වැඩි කර ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමනි, අප එතැනට යන විට 
විශාල පශ්න තිබුණා. දකුණු පළාෙත් ෙදනියාය, හිනිඳුම වාෙග් 
පෙද්ශවල කුඩා ෙත් කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කිරීමට වැඩසටහන් 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඇමතිතුමා පැමිණියාට පස්ෙසේ 
මන්තීතුමාත්, අෙනක් මන්තීවරුනුත් මුණ ගැහිලා ෙම් ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න අපි ලැහැස්තියි.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමාට මතු කළ පශ්නයට ගරු 

අගමැතිතුමා උත්තර දුන්ෙන් "උතුෙර් ෙත් වගා කර  නැහැ." 
කියායි.  

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

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නැහැ, නැහැ. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නයටවත් පිළිතුරු හම්බ වුෙණ් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලිව පිළිතුරු දුන්නා ෙන්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්නයක් මතු 

කළාම විෙශේෂෙයන්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් පකාශයක්. අපට ඕනෑ, ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක 
කරන පකාශයකට වඩා ෙවනස් පකාශයක්. ගරු අගමැතිතුමා 
අපට පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් ඒක අර ෙපොලීසිෙය් මාධ්ය 
පකාශකතුමා කරනවා වාෙග් විසුළුකාර පකාශයක් ෙවන්න ඕනෑ 
නැහැ. අපි දන්නවා, උතුරු පළාෙත් ෙත් වගා කෙළේ නැති බව. මම 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයනුයි කියන්ෙන්. ගරු 
අගමැතිතුමනි, මම ෙම් පශ්නය මතු කෙළේ, අපහාස කරන්න; බැණ 
ෙදොඩා ගන්න ෙනොව ඉතාම ෙගෞරවෙයන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමනි, ඒ පශ්නයට ඔබතුමා මට පිළිතුරු දුන්ෙන් නැහැ. 
අගමැතිතුමා පැහැදිලි කෙළේ ෙවනම කාරණාවක්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ් අපි යුෙරෝපය සහ අෙනක් ෙවෙළඳ 

ෙපොළවල් ෙදස බැලුෙව් නැති නිසයි. ඒක කාෙග් වැරැද්දක්ද 
කියන්න බැහැ. ආණ්ඩුෙව් වැරැද්දද, සමාගම්වල වැරැද්දද කියලා 
කියන්න බැහැ. ඇයි එතැනට ගිෙය් නැත්ෙත්? සමහර සමාගම් 
ගිහින් තිෙබනවා. අෙනක් අය එතැනට ඇතුළු ෙවලා නැහැ. ඇයි 
අපි රුසියාවටම හිර වුෙණ් කියලාත් ෙසොයා ගන්නට අමාරුයි. 
ෙමොකද, හිටපු තානාපතිතුමා නැති නිසා. දැන් ඒ ගැන වාද කරලා 
වැඩක් නැහැ. ෙම් මණ්ඩලෙයන් ෙම් වාර්තාව ලැබුණාම ඒ 
වැඩසටහන ලබා ෙදන්නයි අපට ඕනෑ කරන්ෙන්. ෙමොකද, අපට 
ඕනෑ ෙත් වගා කරන අය සහ ෙත් වතුවල වැඩ කරන කම්කරුවන් 
යන කණ්ඩායම් ෙදකම ආරක්ෂා කිරීමටයි. එපමණයි අපි 
බලන්ෙන්. ඒ නිසායි මම මන්තීතුමාට කිව්ෙව්, “අපට වුවමනා නම් 
ෙම් ගැන අදාළ මන්තීතුමන්ලා සමඟ වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යතුමාට සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට සාකච්ඡාවක් 
පවත්වන්නට පුළුවන්” කියා. එතෙකොට දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරලා දැනුම් ෙදන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, මාතර, ගාල්ල, කළුතර, 
රත්නපුර යන හැම පෙද්ශයටම බලපාන පශ්න තිෙබනවා. 

17 18 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නුවරඑළිය, බදුල්ල වාෙග් පෙද්ශවලට ෙව්තන පශ්නය බලපානවා. 
2008 දී තිබුණාට වඩා වැඩි අර්බුදයකුයි දැන් ෙත් කර්මාන්තෙය් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා විසඳුම් ෙසොයා ගන්නට අපි කියා කරනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙත් සහනාධාරය -ඔබතුමන්ලා දීලා නතර කළ ෙද්- පිළිබඳව 

පකාශයක් කරන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මන්තීතුමා, අපි ෙත් කර්මාන්තෙය් පාර්ශ්වකරුවන් හමු 

වුණාම ඒ අය ඉල්ලුෙව් ෙම්කයි. අලුත් කියාදාමයක් දුන්නා, ඒ අය 
කියාදාමයට අවශ්ය මුදල් දීලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 ඒක කරලා ෙපන්වන්න ෙකෝ. ලබන සුමානෙය් ෙවන්ෙද්සිෙය් 

ෙපන්වන්න.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා කරන්න. 
පශ්න අංක 4 -88/'15 - (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අධිකරණ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைள 

யிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
 

ජලභීතිකා ෙරෝගය පාලනය : පියවර 
விசர்நாய்க்க  ேநாையக் கட் ப்ப த்தல்: 

நடவ க்ைக 
CONTROL OF RABIES: STEPS TAKEN 
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7.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) :  
(අ) (i) වර්ෂ 2010 සිට 2014 දක්වා වර්ෂ 05ක කාලය තුළ 

ජලභීතිකා ෙරෝගය වැලඳුණු ශ  ී ලාංකිකයන් 
සංඛ්යාව වාර්ෂිකව  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) උක්ත වර්ෂ පහ තුළ ජලභීතිකා ෙරෝගයට ප තිකාර 
කිරීම ෙවනුෙවන් රජය වැය කළ මුදල  වාර්ෂිකව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; සහ 

 (iii) එය සමසත් ෙසෞඛ්ය වියදෙම් ප තිශතයක් ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ජලභීතිකා ෙරෝගය පාලනය කිරීම සඳහා පියවර 
ෙගන තිෙබ්ද; සහ 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
  
சுகாதார, சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2014ஆம் ஆண்  
வைரயிலான 05 ஆண்  காலத்தி ள் 
விசர்நாய்க்க  ேநாய் பீ க்கப்பட்ட 
இலங்ைகயர்களின் எண்ணிக்ைக வ டாந்தம் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஐந்  ஆண் களி ள் விசர்நாய்க்க  
ேநாய்க்கு சிகிச்ைச அளிப்பதற்காக அரசாங்கம் 
ெசலவிட்ட பணத்ெதாைக வ டாந்தம் 
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) இ  ெமாத்த சுகாதார ெசலவினத்தின் 
சத தமாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) விசர்நாய்க்க  ேநாைய கட் ப்ப த் வதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

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

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of Sri Lankans infected with 
rabies during the period of five years from 
the year 2010 to 2014, separately in each 
year; 

 (ii)  the amount of money spent by the 
Government during the above five years on 
treating rabies, separately in each year; and 

 (iii)  the said expenditure as a percentage of the 
total expenditure on health? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps have been taken to control 
rabies; and 

 (ii) if so, what those steps are? 

(c) If not, why? 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) මානව මරණ 

  2010 - 49 

  2011 - 41 

  2012 - 38 

  2013 - 28 

  2014 - 19 

 (ii) 2010 - රුපියල් මිලියන 350යි. 

  2011 - රුපියල් මිලියන 389යි 

  2012 - රුපියල් මිලියන 308යි. 

  2013 - රුපියල් මිලියන 351යි. 

  2014 - රුපියල් මිලියන 357යි. 

 (iii) සියයට 0.53යි. 

(ආ) (i) ඔව්. 

  (ii) 
 

 
(ඇ). අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දැන් 

පළාත් පාලන ආයතනවලටත් සුනඛයන් මර්දනය කිරීෙමහිලා, -
වන්ධ්යකරණය සහ ඔවුන් ලියා පදිංචි කිරීම පිළිබඳව- යම් යම් නීති 

 1.  ජලභීතිකාවට 
එෙරහිව 
සුනඛයන් 
එන්නත් කිරීම. 

ගෘහ ආශිත හා අයාෙල් යන 
සුනඛයන් 1,533,032 ක් එන්නත් 
කිරීම. 

 2.  මානව එන්නත් 
ලබා දීම. 

 එන්නත් කුප්පි 311,255 

 3.  මස්තු ලබා දීම. මානව මස්තු (HRIG)  8,396 අශ්ව 
මස්තු  (ERIG) 105,487 

 4.  සුනඛ 
වන්ධ්යකරණය 
(සැත්කම්) 

134,943 

 5.  සුනඛ 
වන්ධ්යකරණය 
(එන්නත්) 

18,664 

 6.  පුහුණු 
වැඩසටහන් 
කියාත්මක කිරීම 
(ෙරෝහල් කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහා) 

ෙරෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 
පුහුණු වැඩසටහන් 48ක් කියාත්මක 
කිරීම “One Health Approach” 
වැඩසටහන යටෙත් පශු ෛවද්ය 
නිලධාරින් දැනුවත් කිරීම. 

 7.  පජාව දැනුවත් 
කිරීෙම් 
වැඩසටහන. 

පදර්ශනය හා පතිකා ෙබදා හැරීම, 
පාසල් ළමුන් දැනුවත් කිරීම 
ආසන්න ෙලස පාසල් ළමුන් 
48,000ක් හා වැඩිහිටි 1,500,000 

පතිපාදන තිෙබනවා. නමුත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විධියට පළාත් 
පාලන ආයතන සඳහා යම් පතිපාදන පමාණයක් මුදා හැරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් දැනටමත් වාර්ෂිකව තිෙබනවාද? නැත්නම් යම් කිසි 
මුදලක් ඒ අයට ෙවන් කරලා ඔවුන් හරහා ෙම් කටයුත්ත කිරීම 
වඩාත් කාර්යක්ෂමයි කියලා ඔබතුමා හිතනවාද? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, 1990 වර්ෂෙය් සිට ෙම් වැඩසටහන 

විමධ්යගත විධියට පළාත් හරහා කියාත්මක කර තිෙබනවා. දැනට 
අෙනකුත් අමාත්යාංශත් සමඟ ඒකාබද්ධ කරලා 2020 වර්ෂය 
ෙවනෙකොට ජලභීතිකා ෙරෝගය අෙප් රටින් අවසන් කිරීමට 
සැලැස්මක් සකස් කරලා ඒ අනුව තමයි කියා කරන්ෙන්.  

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

ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව අපට ෙපෙනනවා, පසු 
ගිය වර්ෂ පහ තුළ ජලභීතිකා ෙරෝගෙයන් මිය ගිය සංඛ්යාව යම් 
මට්ටමකින් අඩුෙවමින් ෙගොස් තිෙබන බව. නමුත්, අපි ඒ 
ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව වියදම් කළ මුදල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙවන්න පුළුවන්. අපට තිෙබන අත් දැකීම් අනුවත් දකුණු 
ආසියාතික කලාපෙයන් ලංකාව ෙබොෙහෝම ඉදිරිෙයන් ඉන්ෙන්. 
ඒක හරි. හැබැයි, ෙලෝකෙය් ෙසෞඛ්ය නිර්නායකත් එක්ක බලන 
ෙකොට, අපිත් එක්ක සමානව ෙහෝ අපිට ඉදිරිෙයන් ඉන්න 
ෙබොෙහෝ රටවල අයාෙල් යන සුනඛයන් සංඛ්යාව පමාණෙයන් 
අඩුයි.  

ඒ වාෙග්ම, සුනඛයන් ලියා පදිංචි කර ඔවුන් එන්නත් කිරීෙම් 
ඉතා දැඩි වැඩ පිළිෙවළක් ඒ රටවල තිෙබනවා. නමුත් පසු ගිය 
අවුරුදු පහක කාලය තුළ ෙම් කාරණෙය්දී ලංකාෙව් අපි පසුගාමි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙම් රෙට් තිෙබන අවිංහිසාවාදි ව්යාපාර කැමැති නැහැ ෙම් 

සඳහා දැඩි කියා මාර්ගයක් ගන්නවාට. ඒ නිසා තමයි එන්නත් 
කිරීම සහ වන්ධ්යකරණය ෙම් සඳහා තිෙබන එකම පිළියම 
වශෙයන් සලකා දැන් කියා කරන්ෙන්. සත්ව අවිහිංසාවාදි සංගම් 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙගන යන විශාල ව්යාපාරයක් තිෙබනවා.   

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

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ජලභීතිකා ෙරෝගයට 
සුනඛයන් පමණක්ම ෙනොෙවයි, තවත් ෙබොෙහෝ ක්ෂීරපායි සතුන් - 
වානර වර්ගෙය් සතුන්, බිළාල ෙගෝතෙය් සතුන්- ෙහේතු ෙවනවා 
කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශයට යම්කිසි මට්ටමක 
අවෙබෝධයක් සහ දැක්මක් තිෙබනවාද?  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
අෙනක් සත්වයන් ෙහේතුෙවන් ඒ ෙරෝගය ඇති වීම ඉතාම සුළු 

පමාණයක්. විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් ජලභීතිකා ෙරෝගය ඇති 
වන්ෙන් සුනඛයන් හරහායි. එය මර්දනය කරන්න තමයි අපට සිදු 
ෙවලා  තිෙබන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 8-90/'15-(1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා. 

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

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 9-39/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙදවන වටය.  
පශ්න අංක 5-127/'15-(1), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6-153/'15-(1), ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා. 
 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ. හෆීස ්මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr) A.R.A. Hafeez) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු රාජවෙරෝදියම් 

සම්පන්දන් මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
උසස ්ජාතික ගණකාධිකරණ ඩිප්ෙලෝමා සිසුන්ට 

පහර දීම 
உயர் ேதசிய கணக்கியல் ப்ேளாமா மாணவர்கள் 

மீதான தாக்குதல் 
ATTACK ON STUDENTS OF HIGHER NATIONAL DIPLOMA  IN 

ACCOUNTANCY 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you Mr. Speaker for granting me leave to raise 

a matter of urgent public importance. This relates to the 
attack that took place on the 29th of October, 2015 at 
Ward Place, Colombo 7, by the Police on the students of 
Higher National Diploma in Accountancy course.  
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I would like to briefly state what happened. We all 
saw on TV as the incident took place. We saw everything 
on TV, fortunately.  The students were going along the 
road making certain demands. I believe they were 
following Higher National Diploma in Accountancy 
course and their demand was that success in that course of 
study should equate them with persons who obtain 
Bachelor of Commerce degree and that there should be 
some extension of the period of their study. I think it was 
a perfectly legitimate demand, which had been granted 
some time ago, but which had been withdrawn recently. 
The students were concerned that their entitlement in 
regard to that matter should be restored. There were males 
in that procession; there were females; I saw some monks. 
They were not armed in anyway. None of them were 
carrying sticks or bottles or stones or anything like that.  

They were prevented from moving along the road 
because there were certain barricades. When they reached 
the barricades, I saw them attempting to remove the 
barricades. That is all they did, nothing more. They 
attempted to remove the barricades to be able to go 
further forwards, towards their destination. They were 
prevented from doing so. Water cannon was used and the 
students retreated - we saw them retreat; they moved 
backwards, not forwards. When this happened, the 
retreating students, both female and male, were attacked 
by persons in khaki clothing, apparently, policemen with 
batons. Many of the protestors sustained injuries and 
some of them were, I believe, taken into hospitals.  

I want to pose the question, why was this attack 
carried out on retreating students; on students who were 
going backwards, not moving forwards? This, in my 
view, was thoroughly unwarranted and totally reckless 
conduct on the part of the police. Those entrusted with 
enforcing the law were breaking up the law by beating up 
peaceful protestors. People in a democratic country have a 
right to protest, to give expression to their grievances. 
These young people had a grievance. That was that. They 
were given an entitlement some time ago, which had been 
withdrawn and they wanted that restored. They want their 
qualification to be equated to a similar qualification 
which would probably entitle them to better employment 
opportunities. That was a legitimate demand.  

We are not living in a colonial country. We are living 
in our own country and our youth cannot be treated in this 
callous way.  This is the antithesis of good governance. 
The miscreants must be identified and dealt with, 
including those in the command structure of the police 
unit who were on duty on that day, because when the 
policemen started attacking the students, a senior officer 
could have immediately stopped it. But no such thing 
happened. Non-repetition of such incidents must be 
ensured. This issue must be dealt with in a larger context.  

Employment is a vital concern of youth in this 
country. We give them free education, but after their free 

education,  they are unable to find  employment.  What is 
the use of free education if they cannot find employment?  
Youth cannot find jobs. In fact, recently, when I was 
talking to the Hon. Prime Minister, I told him that 
unemployment is a big problem in this country. The 
youth in the North and the East have been particularly 
discriminated against over a long period of time. Why do 
you not create hundred thousand jobs for the youth in the 
North and the East?  Because everywhere you go, you see 
people protesting, wanting jobs. They are qualified.  

Very unfortunately, even in the matter of creating 
jobs, our education does not seem to be employment-
oriented. We need to ensure that our education is 
employment-oriented, that people who are educated are 
able to find jobs with the qualifications they have. But, 
unfortunately that is not the position. All these matters 
contribute to the grave concern of the youth. So I think, 
Sir, this is a matter which must be urgently addressed. 

I repeat that the miscreants must be identified and 
dealt with and that the command structure must be looked 
at and if the persons who were in command at the scene 
had not taken action immediately as required, even they 
should be dealt with. 

I think, Sir, the Government should also address the 
question of youth unemployment because that is a very 
fundamental issue which can have grave consequences 
for this country unless addressed in time. 

I believe, Sir, my Friend the Hon. Anura Kumara 
Dissanayake has also given notice of a similar Motion. I 
might mention that Sir, before I conclude.  

Thank you.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද?   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විපක්ෂ නායක ගරු සම්පන්දන් මැතිතුමා ඉතා වැදගත් 

කාරණාවක් මතු කළා. මට ඉඩ ෙදනවා නම් ඒ සම්බන්ධව - [බාධා 
කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන ෙවනම කථා කරන්න. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ. ඒක ගැන ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්. ඒක 

ගැන කථා කරන්න ම ට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැති බව මා දන්නවා.  ගරු 
කථානායකතුමාෙගන් මා අහන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. හිටපු ගරු 
කථානායකතුමා මහජනයාට ෙබොෙහොම නිදහස් ෙලස ෙම්  
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු වීමට කටයුතු සලස්වා දුන්නා. අද දින  
මහජන මන්තීවරුන් හමුවීම සඳහා ශිෂ්යයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිෙණන්නට උත්සාහ කිරීම තුළ ෙම් වනෙකොට ෙපොලිස් 
නිලධාරින් 500ක් පමණ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු වන පධාන පාර 
අරක්ෙගන සිටිනවා. හමුදා බලකාය කැඳවා තිෙබනවා. 
කථානායකතුමා හැටියට ෙම් අයව කැඳවා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට නම් කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ, ඒ අයව කැඳවන්න. මට අභූත 

ෙචෝදනා නඟන්න එපා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප් දරුවන් වන ඒ ශිෂ්යයන්ට මැර පහාර එල්ල කරලා, 

ආණ්ඩුව දැන් කිසි ෙදයක් කරලා නැහැ වාෙග් කට වහෙගන 
ඉන්නවා.   

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක අපි දන්ෙන් නැහැ. ආරක්ෂක අංශෙයන් ඒ ගැන ෙසොයලා 

බලන්න ඕනෑ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහජන මන්තීවරුන් හමුවන්නට එන 

ශිෂ්යයන්ට, ශිෂ්ය නායකයන්ට ඒ සඳහා ඉඩ කඩ සලසා ෙනොදී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු වීමට තිෙබන මාර්ගය හමුදාව, ෙපොලීසිය 
කැඳවා අවහිර කරෙගන ඉන්ෙන් ඇයි කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක කථානායකවරයාෙග් වැඩක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්ක බරපතළ - [බාධා කිරීමක්] - ඔබතුමා ෙනොෙවයි කියලා 

කිව්වාට, ඔබතුමාට තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව හා ඒ අවට ගැන බලය 
තිෙබන්ෙන්. When Parliament sits, it is under your 
authority, not under anyone else. It is under your 
authority. - [Interruption.] You cannot block the entry to 
Parliament.  When students want  to come and meet us, 
when student leaders want to come and meet us, how can 
you block the entry to Parliament?  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Now only I know about the blocking. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 

පිටත සිදු වන ෙද්වල් ගැන ෙසොයා බලන්න මට අයිතියක් නැහැ.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග්  

point of Order  එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය අයුතු ෙලස 

භාවිත කරමින් ෙම් ගරු සභාෙව්  වටිනා කාලය නාස්ති  කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීමට සෑම ෙදනාටම තිෙබන 
අයිතිය අපි පිළිගන්නවා. ඔබතුමා ඊට බාධා කරලාත් නැහැ. [බාධා 
කිරීම් ] ෙම්ක වටිනා කාලය අයුතු ෙලස භාවිත කිරීමක්. ෙම් සඳහා 
ඉඩ  ෙදන්න නරකයි. [බාධා කිරීම්]  
 

(ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විපක්ෂෙය් මන්තීවරු පිරිසක් පුවරු පදර්ශනය 
කරමින් නැඟී සිටියහ.) 

(இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் பதாைககைளக் 
காட்சிப்ப த்தியவா  எ ந்  நின்றார்கள்.) 

(At this stage some Members of the Opposition  rose displaying 
placards.)  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා ෙම් කාරණය පිළිබඳව ඉතා 

සංෙව්දීව කථා කිරීම පිළිබඳව අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙම්ක ජාතික පශ්නයක්; ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්. ෙම් ළමයින්ට 
ගහනවාට අපි කැමැති නැහැ. ෙම් ළමයින්ට විරුද්ධව බලය               
අයුතු ෙලස පාවිච්චි කරනවාට අපි කැමැති නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා වැදගත් විධියට ෙම් පශ්නය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු කිරීම ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] එදා ශිෂ්යයන්ට ගහපු, එදා ශිෂ්යයන්ව මරා 
දමපු, එදා ශිෂ්යයන්ෙග් අත පය කඩා දමපු අය අද ෙබෝඩ් 
උස්සාෙගන ඉන්නවා. එදා ශිෂ්යයන්ව මරා දමපු -  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, HNDA සිසු දරුවන්ෙග් ඉල්ලීම වූ 

තමන්ෙග් - [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ගරු අගාමාත්යතුමා කථා කරන්න. [බාධා 

කිරීම්] 

27 28 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට ශිෂ්ය නායකයින් 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇතුළු කරන්න වුවමනා නම් ඒ අය සංඛ්යාව 
කියන්න, ඒ අයෙග් නම් කියන්න. මමත් ඒ අයව මුණ 
ගැෙසන්නම්, කිසිම පශ්නයක් නැහැ.  

ෙදවන කාරණය - [බාධා කිරීම්] ඇත්ත වශෙයන්ම ස්ථාවර 
නිෙයෝග යටෙත් - [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා 
කිරීම්] මා උත්තර ෙදන්නම්,  අහ ගන්න. [බාධා කිරීම්] Can you 
please listen to me?  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන්ෙන් 
ෙමොකක් ද? විපක්ෂ නායකතුමා ඉන්නවා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
කියන්ෙන් ෙමොකක් ද? [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] පසු ගිය 29වැනි දා 

ෙපොලීසිය විසින් සිසුන්ට  එල්ල කරන ලද පහාරය ඉතාම ම්ෙල්ච්ඡ 
පහාරයක්. ඇත්තටම එතැන කඩාකප්පල්කාරී ෙලස, පචණ්ඩකාරී 
ෙලස හැසිරුෙණ් දරුවන් ෙනොෙවයි , ෙපොලීසියයි.  සාමාන්යෙයන් 
උද්ෙඝෝෂණවලදී උද්ෙඝෝෂණකරුවා යම් පමාණයකින් 
පචණ්ඩකාරී ෙවන බව අපි දැකලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙමදා 
උද්ෙඝෝෂණකරුවන්ෙග් කිසිදු පචණ්ඩකාරිත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
එතැන පචණ්ඩකාරිත්වෙයන් හැසිරුෙණ් ෙපොලීසියයි. [බාධා 
කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමනි, එක දැරිවියක් ජන මාධ්යයට  කියනවා 
මා අහෙගන සිටියා. ඇය ජනමාධ්යය ඔස්ෙසේ පචාරයට පත් 
ඡායාරුපවල සිටින සසිනි සන්දීපනී නම් HNDA පළමු වසෙර් 
සිසුවියක් .  ඇය මාධ්යයට කියා ඇති පරිදි, ෙකොන්දට පහරදීම නිසා 
බිම වැටුණු ඇයෙග් හිසට පහරදීමට තරම් ෙපොලීසිය අමානුෂික වී 
තිෙබනවා. ෙමම මහා පහරදීම සම්බන්ධෙයන් විවිධ පාර්ශ්වයන් 
සුපුරුදු පරිදි පරීක්ෂණ කමිටු පත් කිරීම දක්නට ලැෙබනවා. 
එෙහත් ෙමම කමිටුවලින් ලැෙබන පතිඵලය සම්බන්ධෙයන් 
ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි 
දා ජනතාව විසින් පසු ගිය පාලනය බිඳ වැට්ටුෙව් ඇයි ද යන 
කාරණය වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් ෙත්රුම් ගත යුතුව තිෙබනවා. 
ජනතාව පසු ගිය පාලනය ෙපරළා දැමුෙව් හුදු පුද්ගල දුබලතාවක් 
නිසා ෙහෝ ෙවනත් පුද්ගල කියාකාරිත්වයක් නිසා ෙනොෙවයි.   
පජාතන්තවාදය හකුළමින්, ජනතා උද්ෙඝෝෂණයන් මැඬ  
පවත්වමින් එම පාලනය කියා කළ නිසායි.  

හලාවත, කටුනායක, රතුපස්වල පැවැති මහජන 
උද්ෙඝෝෂණවලට පහර දීමට අමතරව ෙවඩි තබා ඝාතනයන් පවා 
සිදු කරනු ලැබුවා.  අවස්ථා ගණනාවක දී ශිෂ්ය උද්ෙඝෝෂණවලට 
අමානුෂික ෙලස ෙපොලිස් පහරදීම් එල්ල වුණා.  අරමුණු, වුවමනා 
සහ අෙප්ක්ෂාවන් සමඟ ෙපළ ගැසුණු ජනතාව, වත්මන් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් කරමින් ලබා දුන් ජන වරෙම් ෙත්රුම ෙහොඳින් මතක 

තබා ගත යුතුයි.  ඒ ජන වරෙම් අරමුණ ෙත්රුම් ෙනොෙගන ෙම් 
ආකාරෙයන් ෙපොලීසිය ෙයොදවා පහර දීම තුළින් රෙට් 
පජාතන්තවාදයට බරපතළ අනතුරු එල්ල කරනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, මානව අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන බවට ජිනීවා 
මානව හිමිකම් කවුන්සලය ඉදිරිෙය් ෙපොෙරොන්දු වී පැමිණ ෙමෙසේ 
හැසිරීම රට  හෑල්ලු කරන තත්ත්වයක් ෙලස සලකන්න පුළුවන්, 
ගරු කථානායකතුමනි. 

මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න ටිකක් අහන්න කැමැතියි. 
ෙම්වාට පැහැදිලිව පිළිතුරු ලබා ෙදන්න. HNDA සිසුන්ෙග් 
සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයට ෙපොලීසිය ෙයොදවා පහර දීමට නිෙයෝග 
කෙළේ කවුද? ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ. සාධාරණ 
පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට ෙපර, එම පහර දීම සාධාරණීකරණය 
කරමින් උසස ් ෙපොලිස් නිලධාරින් විසින් මාධ්ය හමුවක් 
පැවැත්වුෙව් ෙකොෙහොමද? අගමැතිවරයා කියනවා, “පරීක්ෂණයක් 
පවත්වනවා” කියලා. නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ ඇමතිවරයා කියනවා, “පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා” 
කියලා. හැබැයි, ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් ඇවිල්ලා කියනවා ගහපු 
එක හරියි කියලා. පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව ෙපොලිස් නිලධාරි 
මහත්වරුන් ෙම් පහරදීම සාධාරණීකරණය කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එම අමානුෂික පහර දීම සම්බන්ධෙයන් විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙපොලීසිය අපකීර්තියට පත් කළ 
වරදකරුවන්ට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ද? සාමකාමී 
උද්ෙඝෝෂණ හමුෙව් කියාත්මකවීම සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසියට 
ලබා දී ඇති උපෙදස් කවෙර් ද? ෙම් සිදුවීම් සම්බන්ධෙයන් 
අගමැතිවරයා විසින් හා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්යවරයා 
විසින් පත් කරන ලද කමිටු වාර්තා - ෙම් කමිටු වාර්තා අපි ඕනෑ 
තරම් දැකලා තිෙබනවා - [බාධා කිරීමක්] 

ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා පිහිෙටව්වා. එක් එක් අවස්ථාවලදී 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඇහුවා, ජනාධිපති කමිටුවල වාර්තා ෙකෝ 
කියලා. හලාවත දී ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා විමර්ශනය කරන්න 
කමිටුවක් පත් කළා. ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට දුන්ෙන් නැහැ. 
රතුපස්වල දී ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා විමර්ශනය කරන්න 
කමිටුවක් පත් කළා. ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට දුන්ෙන් නැහැ. 
දැන් නැවතත් පුරුදු පරිදි කමිටු පත් කරන්න පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] දැන් නැවතත් පුරුදු පරිදි වාර්තා 
කැඳවන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට 
වාර්තාවලින්, කමිටුවලින් ෙම්වා යටපත් කරන්න බැහැ. 
වාර්තාවලින්, කමිටුවලින් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි, 
ඇත්තටම සිද්ධ වුණු ෙද් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්නට ඕනෑ. 
ෙමොකද, ඉතිහාසෙය් සිදු වූ පරිදි කාලය විසින් ෙහෝ ෙවන වාර්තා 
විසින් ෙහෝ ෙවන කමිටු විසින් ෙහෝ ෙමය යටපත් කරන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීම්] පසු ගිය කාලය පුරාවටම කමිටු විසින්, වාර්තා 
විසින්, කාලය විසින් ෙම් සියල්ල යටපත් කළා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් ගරු ඇමතිතුමා උත්තර ෙදනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එම නිසා  “ෙම් පහර දීම සිදු කෙළේ කවුද, පහර ෙදන්න 

නිෙයෝග දුන්ෙන් කවුද?” කියා දැන ගන්න ජනතාවට අයිතියක් 
තිෙබනවා.  දැන්වත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කියන්න ඕනෑ. ඉතිහාසය පුරාවට කමිටුවලින්, වාර්තාවලින් ෙම් 
මර්දනකාරී කියා යටපත් කළා. [බාධා කිරීම්] එම නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන ගන්න ඕනෑ,  ෙම්වාට - [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්ය ගරු 

තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා දැන් උත්තර ෙදනවා. [බාධා කිරීම්]  
එතුමාට ෙම් කාරණය පහදා ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  [බාධා 
කිරීම්] දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා තමයි ඉස්සර ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පධාන - [බාධා කිරීම්] එතුමාට ෙම් ගැන  පහදා ෙදන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා හැම දාම 
ෙමොකක් ෙහෝ පශ්නයක් ෙගන එමින් - [බාධා කිරීම්] ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පහදා ෙදන්න ඇමතිවරයාට අවස්ථාව ෙදන්න. 
ෙබෝඩ් අල්ලා ෙගන සිටියාට වැඩක් නැහැ ෙන්.  එතුමාට ෙම් ගැන 
පහදා ෙදන්න අවස්ථාව  ෙදන්න. ඊට පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න.  
එතුමාට ෙමය පහදා ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  [බාධා කිරීම්] එතුමාට ෙමය පහදා 
ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Law and Order and 
Prison Reforms) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය 29වන බහස්පතින්දා උසස් 

තාක්ෂණ ගණකාධිකාරී පාඨමාලාව හදාරන සිසුන්ෙග් 
සංවිධානෙයන් ෙකොළඹ දී පැවැති උද්ෙඝෝෂණය විසුරුවා හැරීම 
සඳහා ෙපොලීසිය අනුගමනය කළ කියා මාර්ග සම්බන්ධෙයන් 
ෙද්ශපාලන අංශවලත්, ජන මාධ්යවලත්, මහ ජනතාවෙග්ත් 
අවධානය ෙයොමු වී ඇත. පජාතන්තවාදී රටක පුරවැසියන්ට 
සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණ පැවැත්වීෙම් අයිතිය ඇත. එෙසේම නීතිය හා 
සාමය කඩවන අවස්ථාවන් ඇෙතොත් ඒවා හඳුනා ෙගන ඒවායින් 
වන බලපෑම් වළක්වාලීම සඳහා නීතිය හා සාමය රකින ෙපොලීසිය 
ඇතුළු අෙනකුත් අධිකාරීන්ටද විශාල වග කීමක් ඇත. 

මහ ජනතාවට ෙළන්ගතු රජයක් වශෙයන් ෙම් අංශ ෙදකම 
පිළිබඳව සුපරීක්ෂාකාරිත්වෙයන් හා වගකීම්සහගතව සෑම 
අංශයක්ම කටයුතු කළ යුතු බව අපි විශ්වාස කරමු. 

පළමුෙවන්ම කිව යුතු වන්ෙන්, ශිෂ්ය උද්ෙඝෝෂණය විසුරුවා 
හැරීෙම්දී ෙපොලීසිය සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කර තිෙබ්ද යන්න 
ෙසොයා බැලීම සඳහා ෙම් වන විට ෙපොලිස් ෙකොමිසම විසින් ඉහළ 
මට්ටෙම් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිෙබන බවයි.[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ෙම් වනවිටත් ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් නිලධාරින් එම ෙකොමිසම හමුවට 
කැඳවා විමර්ශන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 ෙමම පශ්නය ආරක්ෂක අංශවලට පමණක් අදාළ වූවක් 
ෙනොෙව්. උසස් තාක්ෂණ ගණකාධිකාරී පාඨමාලාව හදාරන 
සිසුන්ෙග් උපාධි සහතිකය පිළිබඳ පශ්නය දීර්ඝ කාලීන 
ඉතිහාසයක් ඇති පශ්නයකි. ෙමම ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාවට 
උපාධියට සමාන පිළිගැනීමක් 1990 වසෙර් චකෙල්ඛයකින් ලබාදී 
තිබුණද පසු ගිය රජය එම සමාන පිළිගැනීම අෙහෝසි කර තිෙබ්. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] අපෙග් නව රජය බලයට පත්වීෙමන් පසු අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය මඟින් රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ෙවත දන්වා තිෙබන්ෙන් ගණකාධිකරණ 
ඩිප්ෙලෝමාවට උපාධියට සමාන පිළිගැනීමක් නැවත ලබාෙදන 
ෙලසයි. ෙම් රැෙගන තිෙබන කියා මාර්ග පමාණවත් ද, ඒවාෙය් අඩු 
පාඩුකම් තිෙබ්ද යන්න ෙසොයා බැලිය යුතුය.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශිෂ්යයන්, විශ්වවිද්යාල අධිකාරිය සහ 
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය අතර අදහස් සන්නිෙව්දනෙයහි අඩු 
පාඩුවක් තිෙබන බවද රජය අව ෙබෝධ කරෙගන ඇත. එම නිසා 

ෙමම පශ්නය සමස්තයක් ෙලස සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ සඳහා 
අවශ්ය නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ද, 29වන දා පැවති 
උද්ෙඝෝෂණෙය්දී ඇති වූ කනගාටුදායක තත්ත්වය පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බැලීම සඳහා ද ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් 
ෙල්කම් ආචාර්ය බී.එම්.එස්. බටෙගොඩ මහතාෙග් පධානත්වෙයන් 
විමර්ශන කමිටුවක් දැනටමත් පත් කර තිෙබ්. 

ගරු කථානායකතුමනි, අපෙග් රජය වගකීම් සහගතව 
හැසිෙරන රජයක් බව අපි අවධාරණය කරමු. අප රජය ජනතා 
මතය තලා ෙපළා දැමූ, උද්ධච්ච ෙලස හැසිරුණු පසු ගිය රජයට 
වඩා හාත්පසින් ෙවනස් වූ රජයකි. රෙට් සාධාරණ නීති පැවතිය 
යුතු අතර එම නීතිවලට තරාතිරම ෙනොබලා සෑමෙදනාම ෙගෞරව 
කළ යුතු බව අප ෙග් විශ්වාසයයි. 29වන දා සිද්ධිය ගත් කළ වුවද 
ඉහත කී තත්ත්වය සිසුන්ට ද, ෙපොලීසියට ද එක ෙසේ අදාළය. 
කිසිවකුෙග් වගකීම් විරහිත ස්වභාවය නිසා එයින් රජයට එල්ල 
වන විෙව්චනය මඟ හැර යාමට අපි අදහස් කරන්ෙන් නැත. අපි 
එයට මුහුණ ෙදන්ෙන් වගකීම් විරහිතව හැසිෙරන ස්ථාන, 
පුද්ගලයින් හා අධිකාරීන් නිවැරදි කිරීම මඟිනි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපනය ඉහළ නැංවීම අපෙග් 
රජෙය් පමුඛතාවන් අතුරින් එකකි. අධ්යාපනයට ෙවන් කරන 
මුදල් වැඩි කිරීමත්, අධ්යාපන ආයතන දියුණු කිරීමත්, ඒවා 
නවීකරණය කිරීමත්, කුසලතා පූර්ණ විද්යාර්ථිෙයකු අධ්යාපන 
ආයතන පද්ධතිය තුළින් නිර්මාණය කිරීමත් අපෙග් රජය 
වැදගත්ෙකොට සලකන පධාන ඉසව්වකි. එෙහයින් ඉදිරිෙය්දී 
ඉදිරිපත් ෙකෙරන සංවර්ධනය මූලික කරගත් සාර්වාර්ථික 
පතිපත්තීන්වලටද වැඩි ඉඩක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරමු. රජය 
ෙම් ෙගන යන මහජන හිතකාමී වැඩ පිළිෙවළ අවුල් කිරීම සඳහා 
කිසියම් පිරිසක් සංවිධානාත්මකව කූට ෙලස කියා කරන්ෙන් ද 
යන්න ෙසොයා බැලීම ෙකෙරහි අපෙග් අවධානය ෙයොමු වී ඇත.  

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

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ඒ කවුද කියලා අපි බලමු.  

ජීවිතෙය් තරුණ අවධිය ෙගවන සිසු දරුවන් සිය අභිලාෂ 
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ආෙව්ගශීලීව හා හැඟුම්බරව කටයුතු කරන බව 
අප ෙත්රුම් ගත යුතුව ඇත. එෙහයින් ශිෂ්යයින්, ගුරුවරුන්, 
පාලන අධිකාරින් සහ අධ්යාපන අමාත්යාංශය අතර අෙන්යෝන්ය 
අවෙබෝධය හා විශ්වාසය තහවුරු වන ආකාරෙය් වැඩසටහනක් 
පණ ගැන්වීමට රජය ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනු ඇත. අදහස ්පකාශ 
කිරීෙම් අයිතිය තහවුරු ෙකෙරන ෛදනික ජීවිතෙය් කටයුතු 
සාමකාමීව සිදු වන නීතිය හා සාමය සුරකින සුහද සමාජයක් 
ෙගොඩ නැඟීම සඳහා රාජ්ය අධිකාරිය ෙමන්ම මහජනතාවෙග් 
පැත්ෙතන් ද වගකීම් හා යුතුකම් සමුදායක් ඉටු කිරීමට තිෙබ්. 
රජයක් හැටියට අප සැම විටම උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම් වගකීම් හා 
යුතුකම්වලින් බැඳුණු යහ පාලන සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීමටය. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමා. [බාධා කිරීම්] ගරු අගාමාත්යතුමාට කථා 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට කථා කරන්න ෙදන්න. මම කථා කරලා නමකුත් 

කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] ෙම් පශ්නය මතු කිරීම ගැන මා 
පළමුෙවන්ම විපක්ෂ නායකතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. සම්පන්දන් 
විපක්ෂ නායකතුමා කිසිම කාරණාවක් ගැන හිතන්ෙන් නැතුව 
දකුණටත්, උතුරටත් බලපාන පශ්න ගැන එක වාෙග්ම හිතනවා 
කියා මා දන්නවා. [බාධා කිරීම්] අනාගතෙය්දීත් - [Interruption.]   
I know that.  -[Interruption.]  Can I just - [Interruption.]   

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
The Hon. Minister has been evading the issue and that 

question must be answered. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
I am very happy that you have  raised this because you 

are a true leader, a national Leader of the Opposition.  I 
hope in the future, other matters concerning - දකුණට 
බලපාන අෙනක් පශන් ගැනත් සම්පන්දන් මන්තීතුමා මතු 
කරන බවට මාෙග් කිසිම සැකයක් නැහැ. - [බාධා කිරීම්] ඒ 
වාෙග්ම  විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාත් ෙම් පශ්නය  මතු 
කරලා තිෙබනවා.   මම එකක් කියන්න කැමැතියි. දැන් 
ෙමපමණයි තිෙබන පක්ෂ ෙදක. ගරු ඩග්ලස ් ෙද්වානන්ද 
මහතා සිටියා නම් එතුමාටත් ෙම් ගැන මතු කරන්න තිබුණා. 
ෙමොකක්ද ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියා කියන්ෙන්? [බාධා 
කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, 2013 ෙදසැම්බර් 24 ෙවනි දා 
ෙම් HNDA තීරණය ගත්ත අය තමයි ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
කියන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මන්තීතුමා, 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමා, ගරු  කුමාර ෙවල්ගම 
මන්තීතුමා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ගරු ඩලස ් අලහප්ෙප රුම මන්තීතුමා, 
ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මන්තීතුමා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා; 
එතුමන්ලා තමයි එදා හිටපු ඇමතිවරු. එදා තීරණ ගත්ත 
ඇමතිතුමන්ලා අද ෙමතැන ඉන්නවා. ඉතින් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ 
තමයි ෙම් කඩාකප්පල් කරන්න හදන්ෙන්.   

අනික් කාරණය තමයි ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් 
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් රතු පස්වල දරුවන්ෙග්  ෙල් ගෑවිලා 
නැති අයට පමණයි. රතුපස්වල ළමයි මැරූ අය සිටිනවා නම්, ඇයි 
ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? [බාධා කිරීම්] ෙමතැන ඉන්න 
සමහර අයට  ඒ ෙල් ගෑවී නැහැ.  දැන් බැලුෙව් ෙම් ශිෂ්යයන් 
ෙමහාට ෙගනැල්ලා මරලා දමන්නයි. ඔය ශිෂ්ය නායකයන් 
ෙග්න්න; ඒ අය මුණ ගැෙසන්න මම ලෑස්තියි කියා කියනවා. 
[බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ගත්ෙත් නැද්ද තීරණය? 
[බාධා කිරීම්]  HNDA සම්බන්ධ තීරණය ඔබතුමා ගත්ෙත් නැද්ද? 
මට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියන්න? ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියන්න? [බාධා කිරීම්] ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමා කියන්න?  [බාධා කිරීම්] දැන් ෙමොකක්ද 
ෙම් සභාෙව් කථා කරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ෙමතැන ෙම් කාරණය 
අරෙගන දැන් මළකඳක් ෙහොයාෙගන දුවනවා.  තමුන්නාන්ෙසේලාට 
මුතූර් ශිෂ්යයන්ෙග් මළකඳන් මදිද? රතුපස්වල සිද්ධිෙය්දී මිය ගිය 
අයෙග් මළකඳන් මදි ද? [බාධා කිරීම්] ෙම් අය තමයි දැන් ෙම් 
කාරණෙයන් අවුස්සන්න හදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඉතින් ෙවන 
අයට කෑ ගහන්න එපා. ඒවා මදි ද?  ඔය ෙල් මදි ද?  තවත් අහනවා 
ද?  ෙපොලීසියට ඔය ආකාරයට ගහන්න පුහුණු කෙළේ කවුද? [බාධා 
කිරීම්] දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් කෑ ගහන්ෙන් නැතුව වාඩිෙවන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] එකක් තමයි ගරු 

අගමැතිතුමා ෙමපමණ ෙහොඳට පශ්නය දන්නවා නම්, ෙමොකටද  
ගැහුෙව්? [බාධා කිරීම්] ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා 
කිරීම්]ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

ගරු තිලක් මාරපන අමාත්යතුමාෙග් පිළිතුර කිසිෙසේත්ම 
පිළිගන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. ෙමතැන යම් එවැනි ෙදයක්- 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු උසස ්අධ්යාපන  අමාත්යතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා. [බාධා 
කිරීම්] ගරු උසස ්අධ්යාපන අමාත්යතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාවක් ෙදන්න.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අවස්ථාව ෙදන්නම්,  ගරු උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් 

කථාව ඉවර වුණාට පස්ෙසේ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Hon. Dinesh Gunawardena, give me five minutes to 

reply.  උසස් අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්යාංශය යටෙත් 
කියාත්මක වන ශී ලංකා  උසස ් තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය 
විසින් පවත්වනු ලබන ශී ලංකා ගණකාධිකාරී ඩිප්ෙලෝමා 
පාඨමාලාව  රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 46/90 මඟින් රාජ්ය 
ෙසේවෙය් සමහර වෘත්තීන්ට  බඳවා ගැනීම් සඳහා පිළිගත් 
විශ්වවිද්යාලයකින් ලද වාණිජෙව්දී උපාධියක සාමාන්ය 
සාමාර්ථයකට විකල්ප අධ්යාපනික සුදුසුකමක් ෙලස 1990 
ඔක්ෙතෝබර් මස 30 වන දින සිට පිළිෙගන ඇත. 

 එම චකෙල්ඛයට ආනුෂංගිකව නිකුත් කරන ලද චකෙල්ඛ 
කීපයක් මඟින් විටින් විට එය සංෙශෝධනය කර ඇති අතර, 
2014.04.23 වන දින රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 10/2014 නිකුත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීම තුළින් 46/90 චකෙල්ඛය යටෙත් තමන් ෙවත හිමි විය යුතු 
ඇතැම් වරපසාද හා පිළිගැනීම් අඩු වූ බව ශිෂ්යයන් පකාශ කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් තමයි ඒ 1990 
චකෙල්ඛය අෙහෝසි ෙකරුෙව්. [බාධා කිරීම්]  ඉන්න, ඉන්න, 
please.   

[බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, 46/90 චකෙල්ඛය  
අවලංගු කෙළේ ෙම් ෙගොල්ෙලෝ. [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙගොල්ෙලෝ. 
[බාධා කිරීම්] එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි,  46/90 බලාත්මක 
කරන්න දැන් අපි තීරණය කර තිෙබනවා කියන එක මතක් 
කරන්නට ඕනෑ.  [බාධා කිරීම්] 

අෙනක් කරුණ ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] මම 
කියන්ෙන්  ශිෂ්යයන්  පාරට  බහින ෙවලාෙව් ශිෂ්යෙයෝ දැන ෙගන 
සිටියා,  අපි ෙම් චකෙල්ඛය බලාත්මක කරන්න පියවර-  

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. වාඩි ෙවන්න.  

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මට උත්තර ෙදන්න. ඔබතුමාට විතරද, කථා කරන්න පුළුවන්? 

ඔබතුමාට විතරක් අයිතියක් නැහැ. කරුණාකරලා මම කියන  ෙද් 
ෙපොඩ්ඩක් අහන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අසත්ය කියනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අසත්ය ෙනොෙවයි. - [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු 

කථානායකතුමනි, මම  කියවන්න කැමැතියි, ශිෂ්ය  ව්යාපාරෙය් 
කැඳවුම්කරු නිකුත් කළ නිෙව්දනය. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 
අහෙගන ඉන්න, please.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඕකද, යහ පාලනය? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්] උසස් ජාතික 

ගණකාධිකරණ ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාවට නැවත උපාධි සමාන 
තත්ත්වය ලබා දීමට උසස ්අධ්යාපන අමාත්යාංශය නිර්ෙද්ශ කර 
තිෙබන නමුත්, - [බාධා කිරීම්] ෙම් ශිෂ්යයන් තමයි එෙහම 
කියන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 29වැනි දා 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ 
ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලාවට නැවත උපාධි සමාන තත්ත්වයක් ලබා 
දීමට උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය නිර්ෙද්ශ කර තිෙබන බව ඒ 
ෙගොල්ලන් පිළිගත්තා. අපි නි ර්ෙද්ශ කර තිෙබන ෙදයක් ලබා 
ගන්න ශිෂ්යයින් ෙපළපාළි යන්ෙන් ෙමොනවාටද? [බාධා කිරීම්] 
අපි එය නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒකයි මම 
කියන්ෙන් ෙම් සිද්ධිය පිටු පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන හස්තයක් 
සිටිනවාය කියා. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා 
කිරීම්] Please let me speak. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් 
කාරණයත් පකාශ කරන්න කැමැතියි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
තමයි නිදහස් අධ්යාපනය අෙප් රටට ෙගනාෙව්. අපි ඒ නිදහස් 
අධ්යාපනය ආරක්ෂා කරනවා. ෙමවර අය වැෙයන් අධ්යාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන වියදම හතර ගුණයකින් වැඩි කර 
තිෙබනවා. උසස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන මුදල අපි 
සියයට 75ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ෙම් 
ශිෂ්යයින්ෙග් ඉල්ලීම් ලබා දීම ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙම් 
ශිෂ්යයින් සිවිල් නීති කඩ කරන්ෙන් නැතිව, සාකච්ඡාවට එනවා 
නම් අගමැතිතුමාත්, අපත් සාකච්ඡාවට සූදානම් කියන කාරණය 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  [බාධා කිරීම්]  

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

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, මෙග් කථාව අවසාන නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

හැබැයි, ආණ්ඩුව බය කර, සිවිල් නීති කඩ කර, අයිතිවාසිකම් ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ 
කරන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින මා විසින් ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ පකාශය සම්පූර්ණෙයන් ඉදිරිපත් 
කිරීමට ෙනොහැකි වූ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් එහි ඉතිරි ෙකොටස 
table* කරනවා. 

 
සභාෙම්සය මත තබන ලද කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட உைரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 
Rest of the speech tabled: 

 
"ඒ අනුව ෙමම ගැටලුව විසඳීම සඳහා 2014.12.15 දින උසස් අධ්යාපන 
ෙල්කම් විසින් කමිටුවක් ෙයෝජනා කර ඇති අතර, 2014.12.19 දින රාජ්ය 
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් ආයතන 
අධ්යක්ෂ ජනරාල්, ඒකාබද්ධ ෙසේවා අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඇතුළු 05 
ෙදෙනකුෙගන් යුත් කමිටුවක් පත් කර ඇත. 

35 36 

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 03   

2015.01.02 දින ෙමම කමිටුව රැස්වී ඇත. ඒ සඳහා ශිෂ්ය නිෙයෝජිතයන් 
07 ෙදෙනකු ද සහභාගී වී තිෙබ්. 2015.01.30 දින උසස් අධ්යාපන රාජ්ය 
ෙල්කම් විසින් ශිෂ්ය ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහා රා.පරි.ච.ෙල්. අංක 
46/90 නැවත බලාත්මක කරන ෙලසට රාජ්ය පරිපාලන ෙල්කම් ෙවතින් 
ඉල්ලීමක් කර ඇත. 

2015.08.31 දින උසස් අධ්යාපන ෙල්කම් විසින් රා.පරි.ච.ෙල්. 10/2014 
චකෙල්ඛය නිකුත් කිරීම නිසා අගතියට පත් පාර්ශ්වයන්ට සහන සැලසීම 
පිණිස අංක 46/90 චකෙල්ඛය නැවත බලාත්මක කිරීම සුදුසු බවට ශී 
ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිසම ෙවත නිර්ෙද්ශ කර ඇත. 

රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය විසින් අවලංගු කර ඇති අංක 46/90 
චකෙල්ඛය නැවත බලාත්මක කරන්ෙන් නම් එය සාධාරණීකරණය 
කරමින් අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවතින් අනුමැතිය ලබාගත යුතු බව එම 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් දන්වා ඇත. රා.පරි.ච.ෙල්. අංක 46/90 
බලාත්මක කරන ෙලස නිර්ෙද්ශ කරමින් ඒ අනුව ම විසින් අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කරීමට කටයුතු ෙයොදා තිබුණි. උසස් 
තාක්ෂණ අධ්යාපන ආයතනය මාෙග් අමාත්යාංශය යටතට පත් කර  ගත 
වූෙය් සති ෙදකක කාලයකි. 

එම කාලය තුළ උසස් තාක්ෂණ ඉංජිෙන්රු ඩිප්ෙලෝමා සිසුන්ෙග් ගැටලු 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට කළ ඉල්ලීම අනුව මාෙග් පධානත්වෙයන් සහ 
ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමා ඇතුළු නිලධාරින්ෙග් හා සිසුන්ෙග් 
සහභාගිත්වෙයන් 2015.10.29 දින ෙපරවරු 9.30 සිට ෙපරවරු 10.30 
දක්වා කාලය තුළ සාකච්ඡා කරමින් එම ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාෙදන ලදී. 
එෙමන්ම එදින ෙපරවරු 10.30 සිට 12.00 දක්වා උසස් තාක්ෂණ 
අධ්යාපන ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ ජනරාල් ඇතුළු අධ්යක්ෂවරුන් සමඟ 
සාකච්ඡා ෙකොට එම ආයතනෙය් ගැටලු ෙමන්ම උසස් ජාතික 
ගණකාධිකාරී ඩිප්ෙලෝමා සිසුන්ෙග් ගැටලුද සාකච්ඡා කරන ලද අතර, ඒ 
සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර ඇති 
බවට ඔවුන් දැනුවත් කරන ලදී. 

මා ෙවත ෙමම ආයතනය පැවරුණුදා සිට එම සිසුන් විසින් ඔවුන් 
මුහුණපාන ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා තිබුෙණ් නැත. එෙහත් එම 
පශ්නෙය් බරපතළකම පිළිබඳව සංෙව්දී වූ ම විසින් ඒ සඳහා එදිනම ඊට 
විසඳුම් ෙදන ලදී. එෙසේ විසඳා තිබූ ගැටලුවක් ෙවනුෙවන් සිසුන් ෙමවැනි 
කලහකාරී හැසිරීමක් කරනු ඇතැයි කිසි විෙටක ෙනොසිතුෙවමි. එවැනි 
තත්ත්වයක් පිළිබඳව කිසිෙවකු මා ෙවත ෙහෝ මාෙග් ෙල්කම් ෙවත වාර්තා 
කර ෙනොතිබුණි. 

ෙමම කලහකාරී හැසිරීම සඳහා එම සිසුන් ෙවනත් බාහිර බලෙව්ගයක් 
විසින් ෙමෙහයවන ලද බවට සාධක තිෙබ්. මහනුවර පෙද්ශෙයන් පැමිණි 
ෙවනත් කණ්ඩායම්ද පැවිදි ස්වාමින් වහන්ෙසේලාද ඒ අතර සිටීෙමන් ඒ බව 
තහවුරු ෙව්. 

ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම ගැටලුෙව් මූලාරම්භය වූ රා.පරි.ච.ෙල්. අංක 46/90 
චකෙල්ඛය 2014.04.23 දින සිට නැවත බල ගැන්වීම පිණිස නිර්ෙද්ශ 
කරමින් සකස් කළ අමාත්ය මණ්ඩල සංෙද්ශය ම විසින් අත්සන් කර 
ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති බැවින් එමඟින් ෙමම ගැටලුව නිරාකරණය වනු 
ඇතැයි අදහස් කරමි. 

මම අවසාන වශෙයන් පකාශ කර සිටිෙන්ෙන් 46/90 චකෙල්ඛය 
බලාත්මක කිරීමට ගත් තීරණය ශිෂ්යයන් දැන සිටි බවය. එය ශිෂ්ය 
ව්යාපාරෙය් කැඳවුම්කරු විසින් නිකුත් කරන ලද 2015.10.29 දිනැති 
ලිපිෙයන් සනාථ ෙව්. සිසුන්ෙග් ඉල්ලීම් ලබා දීමට තීරණය කර ඇති 
අවස්ථාවක ෙපළපාළි යාම විහිළුවකි. 46/90 චකෙල්ඛයත්, SAITM 
පශ්නය අර්බුදයක් බවට පත් කෙළේත් පසු ගිය ආණ්ඩුවයි. චකෙල්ඛෙය් 
පශ්නය දැනට කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර විසඳා ඇත. SAITM 
(සයිටම්) පශ්නය තව දුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට ඇත. 

නිදහස් අධ්යාපනය ආරම්භ කරන ලද්ෙද් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. අපි එය 
සුරක්ෂිත කරන්ෙනමු. අධ්යාපනයට වියදම් කරන මුදල 4 ගුණයකින් වැඩි 
කර ඇත. උසස් අධ්යාපනය සඳහා වියදම සියයට 75කින් වැඩි කර ඇත. 
එම නිසා උසස් අධ්යාපන ඇමතිවරයා හැටියට ෙමම ශිෂ්යයින් සමඟ 
සාකච්ඡා කිරීමට ඕනෑම අවස්ථාවක මම සූදානම්. මම ශිෂ්යන්ෙගන් 
ඉල්ලන්ෙන් සිවිල් නීති කඩකර, නිෂ්ඵල ෙපළපාළි යන්ෙන් නැතිව 
සාකච්ඡාවට අවතීරණ වී ෙමම පශ්නය විසඳා ගන්නා ෙලසයි." 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, ෙම් පශ්නය විසඳලා තිබුණාය කියා. 

ගරු කථානායකතුමනි, උද්ෙඝෝෂණය පැවැත්ෙවන ෙවලාෙව් ෙම් 
පශ්නය විසඳලා තිබුෙණ් නැහැ. 1990 වසෙර් නිකුත් කළ 
චකෙල්ඛය අෙහෝසි කෙළේ, එහා පැත්ෙත් පස්වන ආසනය තමයි. 
[බාධා කිරීම්]  ෙත්රුම් ගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ෙම් චකෙල්ඛය 
අෙහෝසි කෙළේ කවුද? "පස්වන ආසනය" [බාධා කිරීම්] නැද්ද? 
[බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් සාකච්ඡා කරන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන්- 

[බාධා කිරීම්] නැහැ, මා විවාදයකට යන්ෙන් නැහැ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විවාදයක් නැහැ. දැන් අපට ෙම් ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. 

ගරු අගමැතිතුමාත්, අධ්යාපන ඇමතිතුමාත් කථා කරන්න 
සිටිනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් වාෙග් ෙදයක්වත් අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන් 

නැත්නම් ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා ෙන්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ඉතා වැදගත් කාරණයක් තමයි කියන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා 

දුන් පිළිතුරත් සමඟ මට එකඟ ෙවන්න බැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ දරුවන්ෙග් පශ්නය විසඳා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ 
දරුෙවෝ විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ඉස්සරහාට ගිහින් 
ඇමතිතුමාෙගන් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා තිබුණා. ෙමතුමා 
සාකච්ඡාවක් ෙදනවා කිව්වා. හැබැයි, පස්ෙසේ පණිවුඩය ආවා, 
ෙමතුමා "මඟ නැගුම" ව්යාපෘතිෙය් සාකච්ඡාවක ඉන්ෙන් කියා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා 

කිරීම්]  

37 38 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ෙවලාෙව් හිටිෙය් "මඟ නැගුම" 

ව්යාපෘතිෙය් සාකච්ඡාවක. ඒ නිසා ෙම් සාකච්ඡාව දුන්ෙන් නැහැ. 
ඊට පස්ෙසේ ෙපොලීසිය පහර දීමක් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, 
රතුපස්වල ඝාතනෙයන් පස්ෙසේ, හලාවත ඝාතනෙයන් පස්ෙසේ, 
කටුනායක ඝාතනෙයන් පස්ෙසේ හැම දාමත් කියපු ෙද් තමයි, "ෙම් 
පිටු පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන කුමන්තණ තිෙබනවා." කියන කථාව. ඔය 
පැත්ෙත්, ඔය ආසනය ළඟම වාඩි ෙවලා හිටපු අයෙගන් පහු ගිය 
කාලෙය් අප ඔය කථා ඕනෑ තරම් ඇහුවා.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාට- [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රතුපස්වල සිදු වූ ඝාතනෙය් දී කිව්වා, "කුමන්තණ- 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කාරණා ෙදකක් කියන්නම්. 

එකක්, මම භාර ගන්නවා බටෙගොඩ මහතාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
යුතු කමිටුෙව් වාර්තාව ෙම් ගරු සභාවට ෙගෙනන්න. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමා භාර ගන්න කලින් සඳහන් කළ 
ෙකොමිටිෙය් වාර්තාවත් ෙම් ගරු සභාවට ෙගෙනන්න. 

2013 දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙවන් 
46/90 චකෙල්ඛය අෙහෝසි කළා. ඒ කාරණය ඇත්ත. ඒ ආණ්ඩුෙව් 
සමහර අය ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ත් සිටිනවා. ඒත් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන- [බාධා කිරීම්] අහ ගන්න. ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා භාර ගත්තායින් පස්ෙසේ අපි 
සාකච්ඡා කර තීරණය කළා, ඒක ෙවනස් කරන්න. හරි ෙහෝ වැරදි 
ඒක ෙවනස් කළා. දැන් ඒකට විරුද්ධ අය තමයි ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධ. ෙම් තමයි, 46/90 චකෙල්ඛය 
ෙගනියන්න ඕනෑ කියන අය. [බාධා කිරීම්] අපි කිව්ෙව්, "ඒක 
හදලා ඉවරයි. ඔය ෙගොල්ෙලොයි ඉල්ලන්ෙන්. එෙහම නම් නැඟිටලා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය පිළිගන්න." 
කියලායි. එච්චරයි. ඒක පිළිගත්ෙතොත් හරි.  

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු අගමැතිතුමනි. 
 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ෙම් වැරැද්ද තවත් "හරියි" කියන්ෙන්. 

තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි 2013 දී එම චකෙල්ඛය අෙහෝසි කෙළේ. 
වැරදි සිදු වනවා. කථා කර නිවැරදි කර ගනිමු. ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
පක්ෂ ෙදෙක්ම අය සිටිනවා. අපි කරපු හරි ෙද්ත් තිෙබනවා, 
වැරදිත් තිෙබනවා. දැන් එකට කටයුතු කරනවා. ෙමොකක්ද ඔය 
පශ්නය? ඇයි, ඔබතුමන්ලාට බැරි ෛමතිපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය පිළිෙගන කියන්න, "එදා වැරැද්දක් 
කෙළේ" කියා. ඒක කියන්න ෙකෝ. දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන්, "2013 
දී අෙහෝසි කළ චකෙල්ඛය හරි." කියා. ෙමතුමා කියනවා, "අපි ඒක 
ෙවනස් කළා" කියා. ෙමතැන ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
[බාධා කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. 
"ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" කියා පුදුම සෙතක් ඇවිල්ලා විපක්ෂය 
එක්ක හැප්ෙපන්න හදනවා. අපි ෙමොනවා කරන්නද? [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ගරු අගමැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] Order, please! ගරු 

මන්තීවරුනි, කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා බරපතළ ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා, මම 
හමුදාව ෙගනාවාය කියා. [බාධා කිරීම්] මට හමුදාව ෙගෙනන්න 
කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] කථානායකවරයාට එෙහම 
අයිතියක් නැහැ. ආරක්ෂක හමුදාව කියා කරන ආකාරය පිළිබඳව 
තීරණ ගන්ෙන් ආරක්ෂක හමුදාවයි. එෙහම ආරක්ෂක හමුදාවක් 
ෙගන්වන්න මට කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා 
අසත්ය ෙචෝදනා කරන්න එපා.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් වැඩ 
කටයුතු අවුල් කරන්න ඕනෑ නම් එෙහම කරන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්; හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. 
ඒ නිසා ආදර්ශවත් ෙවන්න. ඔබතුමා මුල ඉඳලාම කෙළේ, ෙම් ගරු 
සභාෙව් -[බාධා කිරීම්]  ඔබතුමාෙග්  හැසිරීම සම්බන්ධෙයන් මම 
ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] මට අයිතියක් නැහැ, 
පිටස්තර හමුදාව හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන 
ෙසොයන්න. ඒ සම්බන්ධව ෙපොලිස්පතිතුමාට කියා කරන්න 
පුළුවන්; හමුදාපතිතුමාට කියා කරන්න පුළුවන්. මම එයට orders 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒක ෙවනම ගන්න. ෙමතැන කවුරුවත් 
orders දීලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] එම නිසා අනවශ්ය ෙචෝදනා 
කරන්න එපා. ඒක ඉතාම අසාධාරණයි. ඔබතුමා ෙම් කටයුතු 
කරන විධිය ඉතාම අසාධාරණයි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලීසියට පුළුවන් හමුදාව 

ෙගන්වන්න. [බාධා කිරීම්] එෙහත් ගිය සුමාෙන් හමුදාව 
ෙවනුෙවන් කිඹුල් කඳුළු ෙහළපු මිනිසුන් අද හමුදාවට බණිනවා. 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙන්, හමුදාව 
පාවා දුන්ෙන්. ඇයි, හමුදාවට බණින්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
මන්තීතුමනි, අද හමුදාවට බණින්ෙන් ඇයි? එදා කිව්වා, "අපි 
හමුදාව පාවා ෙදනවාය, ඒ නිසා හමුදාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑය" 
කියා. අද ඔය ෙගොල්ලන් හමුදාවට බණිනවා. කරුණාකර, 
හමුදාවට බැණපු එක අයින් කර ගන්න. [බාධා කිරීම්] හමුදාවට 
බැණපු එක අයින් කර ගන්න. යුද හමුදාවට බැණපු එක අයින් කර 
ගන්න. [බාධා කිරීම්] අයින් කර ගන්න. කනගාටුව පකාශ 
කරන්න. ඒක අයින් කර ගන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපිට දැන් ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරන්න තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට කාරණයක් කියන්න 

තිෙබනවා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමොකක්ද? 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට 

ෙගනාෙව්, සසිනි සංදීපනි ශිෂ්යාව ඇතුළු දහස් ගණන් ශිෂ්ය 
ශිෂ්යාවන්ට උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය ඉදිරිපිටදී පහර දීලා, ඒ 
ශිෂ්යාව ඇතුළු ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ගණනාවක් ෙරෝහල්ගත කළ 
කාරණය සම්බන්ධවයි. එම කාරණය සම්බන්ධෙයන් අප පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව බැලිය යුතුයි. ඔවුන් අෙප් රෙට් ඉෙගන ගන්නා 
දරුවන්. ඒ අය ෙවනුෙවන් අප මන්තීවරුන් හැටියට ෙපනී සිටින්න 
ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] දැන් පශ්නය ෙවන්ෙන් එය ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීම්] 

ගරු කථානායකතුමනි, මට මයික් එක දීලා නැහැ. මට මයික් 
එක ෙදන්න කියන්න. [බාධා කිරීම්]  සසිනි සංදීපනි ශිෂ්යාව ඇතුළු 
දහස් ගණන් ළමයින්ට උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය ඉදිරිපිටදී  
පහර දීම ගැන අද දින ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විපක්ෂ නායකතුමා 
අහන්න යන බව අපි දැන ගත්තා; විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා අහන්න යන බව දැන ගත්තා. ඒ ළමයින් ඇවිල්ලා, 
ෙටලිෙෆෝන් මඟින් අපට කිව්වා, “ෙම් ගැන කථා කරන්න 
මන්තීවරුන් හම්බ ෙවන්න ඕනෑ”ය කියලා. එතෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදොරටු විවෘත ෙවන්න ඕනෑ, ඒ ළමයින්ට 
 පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා මන්තීවරුන් හම්බ ෙවන්න. ඒ ෙවනුවට 
මහ පාෙර් ෙකොමාන්ෙඩෝර්ස්ලා දාලා තිෙබනවා. මහ පාෙර් ෙපොලිස් 
බළඇණියක් දාලා තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම තිබුණා නම් ඔබතුමාට මාව දැනුවත් කරන්න තිබුණා. 

එෙහම කරලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට අයිතියක් තිෙබනවා, ඒ ගැන කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්ක තමයි ස්ථාවර නිෙයෝගය. [බාධා කිරීම්] ස්ථාවර 

නිෙයෝගය කියවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, සාකච්ඡාවක් ඕනෑ නම් හාරදාහක් 

එන්න ඕනෑ ද? [බාධා කිරීම්] අපි සූදානම් සාකච්ඡාවට. [බාධා 
කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවන විට,- [බාධා කිරීම්] 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
අසත්ය කියන්න එපා. ඕනෑ ෙකෙනකුට එන්න පුළුවන්. [බාධා 

කිරීම්] ඕනෑ ෙකෙනකුට එන්න පුළුවන්, එෙහම බාධාවක් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි ඉදිරි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමු. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් අපි වාඩි ෙවලා වැඩ කටයුතු කරෙගන යමු. [බාධා කිරීම්] 

දැන් ඇති ෙන්. ඔබතුමාෙග් පණිවුඩය කිව්වා ෙන්. පණිවුඩය 
ගත්තා. දැන් ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරමු. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට හිමි වරපසාදයක් තමයි නියමිත 

ෙවලාවට සභාවට පැමිණීමට හා මහජනතාව මුණ ගැසීමට 
අවස්ථාව ලබා ෙදන එක.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් ඔබතුමා විනාඩි 10ක් තිස්ෙසේ ඔය ගැන කිව්වා ෙන්. ඒ 

පණිවුඩය දන්නවා. ඒ ගැන මම ෙහොයලා බලන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හමු වීමට ඕනෑම 

ඡන්දදායකෙයකුට අයිතියක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ෙහොයලා බලලා කියන්නම්, කවුද හමුදාව කැ ෙඳව්ෙව් 

කියලා. [බාධා කිරීම්] ඊළඟ කටයුතුවලට යමු. වරපසාද පශ්නය. 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඕකද යහපාලනය, පජාතන්තවාදය කියලා කියන්ෙන්? [බාධා 

කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. ඔබතුමන්ලා වාඩි ෙවන්න. 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන 
යන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙහොර පාස්ෙපෝට්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. වරපසාද පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට කථා කරන්න මයික් එක ෙදන්න. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මයික් එක දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා දැන් පැය භාගයක් 

තිස්ෙසේ කියන ෙද් මට ඇහුණා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්කද පජාතන්තවාදය? [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] මම ෙම් කරුණු 

ගත්තා. හමුදාව කැ ෙඳව්ෙව් කවුද කියලා මම ෙසොයලා බලන්නම්. 
ඉන් පසුව මම ඔබතුමන්ලා දැනුවත් කරන්නම්. මම කැ ෙඳව්ෙව් 
නැහැ. ඒ නිසා සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න අවස්ථාව 
ෙදන්න. බාධා කරන්න එපා. අපි ෙසොයලා බලන්නම්. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] එතුමා දැන් විනාඩි 30ක් තිස්ෙසේ කියවනවා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒ ළමයා මැරුණා නම් අද ෙමොකද කියන්ෙන්? [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තව රඟපාන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] කැඳවන්න මට අයිතියක් 

නැහැ, ගරු මන්තීවරුනි. ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණාකර කන් 
ෙයොමු කරන්න. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් 
කරුණ ගැන අපි අවධානය ෙයොමු කළා.  හමුදාව කැ  ෙඳව්ෙව් කවුද 
කියලා අපි ෙසොයලා බලලා කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කැ ෙඳව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමාට කිහිප විටක්ම 
mike එක දුන්නා. [බාධා කිරීම්] මම කිහිප විටක්ම ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. දැන් විනාඩි 20ක් තිස්ෙසේ 
ෙම් ගැන කියනවා. [බාධා කිරීම්] කවුද හමුදාව කැ ෙඳව්ෙව්, කවුද 
ෙපොලීසිය කැෙඳව්ෙව් කියලා මම ෙසොයලා ෙදන්නම්. ඒ සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, මෙග්ත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. එච්චරයි 
උත්තරය. [බාධා කිරීම්] දැන් ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාට වරපසාද පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]ඔබතුමන්ලා ෙම් විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
බාධා කිරීම්  කරන්න එපා. ෙම්ක මහ ජනතාවට උත්තර ෙදන්න 
තිෙබන තැන. [බාධා කිරීම්]ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? ඇයි 
ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මැතිතුමා, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් වරපසාද පශ්නය ඉදිරිපත් 
කරන්න. එෙහම නැත්නම් අපිට ෙම් ගැන පැය ගණන් කථා 
කරන්නට පුළුවන්. මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට 
අවස්ථාව දුන්නා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අවසාන අවස්ථාව ඉල්ලන්ෙන්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අවස්ථාව දුන්නා. එතුමා අහන්ෙන් හමුදාව ෙගනාෙව් කවුද 

කියන එකයි. මම දන්ෙන් නැහැ, මම ෙනොෙවයි. මම ඒ ගැන 
ෙසොයා බලලා කියන්නම්. [බාධා කිරීම්] වාඩිෙවන්න. දැන් හුඟක් 
ෙවලා හිටෙගන හිටියා. ඒක ෙහොඳ නැහැ. [බාධා කිරීම්] හුඟක් 
ෙවලා හිටෙගන ඉන්න ෙහොඳ නැහැ. ඉඳගන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එතුමා ඉල්ලන්ෙන් අවසාන අවස්ථාව. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 ෙහොයලා කියන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා, ඔබතුමාෙග් point of 

Order එක ෙමොකක්ද? 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ශිෂ්යයන්ට  අසාධාරණය සිදු 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගිය ආණ්ඩුෙවන්. ඒ අය වරද පිළිෙගන 
හිටෙගන ඉන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ අයට දවසම 
හිටෙගන ඉන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
That is not a point of Order. We will go ahead with 

today’s Proceedings.  
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වරපසාද: වාහන භාර ෙනොදීම පිළිබඳ 
ෙචෝදනාව 

சிறப் ாிைம : வாகனங்கைள மீள 
ஒப்பைடக்காைம பற்றிய குற்றச்சாட்  

PRIVILEGE: ACCUSATION ON NON-RETURNING 
OF VEHICLES 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මතු 

කළ පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා වගකීෙමන් පිළිතුරු ෙදන 
බව පකාශ කිරීම  සතුටට කාරණාවක්. ඒ වාෙග්ම, ෙම් වරපසාද 
පශ්නය ඇසීමට ඉඩදීම සම්බන්ධෙයන්  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

 "රජ ෙය් වාහන 267ක් තවම හිටපු ඇමතින් ළඟ" යන ශීර්ෂය 
සහිතව පසු ගිය සති අන්ත ෙදෙකහිදී ම ජනමාධ්ය හා සමාජ ෙවබ් 
අඩවි විසින් පමුඛත්වය ලබා දී ෙතොරතුරු අනාවරණ  කර තිබුණි. 
උදාහරණයක් ෙලස, පසු ගිය ෙනොවැම්බර් පළමුවන  ඉරිදා 
''ලංකාදීප'' පුවත් පෙත් තුන්වන පිටුෙව් පධාන පවෘත්තිය ෙලස 
දක්වා තිබුෙණ්, "රජෙය් වාහන 167ක් තවම හිටපු ඇමතින් ළඟ" 
යන ශීර්ෂ සහිතවයි. ෙමම සටහෙන් වූෙය් හිටපු ඇමතිවරුන් 
වාහන නැවත ලබා ෙනොදීම ෙකෙරහි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ද 
අවධානය ෙයොමුව ඇති බවයි; අදාළ අයෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ද 
අමාත්ය මණ්ඩලයට ලබා දී ඇති බවයි; හිටපු ඇමතිවරුන්ට 
අමතරව ඔවුන්ෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන් ද ෙමම අතුරුදහන්ව ඇති 
වාහන පාවිච්චි කරන බවට ෙතොරතුරු ලැබී ඇති අතර, ඒවා ෙසොයා 
ගැනීම හා නැවත රජයට භාරදීෙම් වගකීම ෙපොලීසියට පවරා ඇති 
බවයි. ෙම් අනුව, පසු ගිය රජෙය් හිටපු සියලු ඇමතිවරුන්  ෙදස 
සැකෙයන් බැලීමට  මහජනතාව ෙප ලැඹීම ස්වභාවිකය.  

ෙමම පුවතටම වැඩි යමක් එකතු කරන ගරු නිපුණතා 
සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු වත්මන් රාජ්ය අමාත්යතුමා පවසා 
ඇත්ෙත්, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශෙය් 
හිටපු සමහර ඇමතිවරු වාහන ආපසු භාර දී ෙනොමැති බවයි. ඒ 
අනුව නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්යාංශෙය් හිටපු 
ඇමතිවරෙයකු වූ මා ෙදස කිසියම් පුරවැසිෙයකු වපර ඇසින් 
බලන්ෙන් නම් එය සාධාරණය. වාහන නැවත භාර ෙනොදුන් හිටපු 
ඇමතිවරෙයකු ෙලස වංචනිකෙයකුෙග් මුදාව මා ෙවත ද තැෙබනු 
ඇත.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් පුරවැසියන් රාශියක් 
මාෙගන් පශ්න කර ඇත. පසු ගිය ජනවාරි 09වන දින හිමිදිරිෙය් 
ලද මැතිවරණ පරාජෙයන් පසු, නිල රථ භාර දුන් පළමු 
ඇමතිවරයා ද, නිල නිවාසය භාර දුන් පළමු ඇමතිවරයා ද මා බව 
ඔබතුමාට පවසන්ෙන් නිහතමානී ආඩම්බර හැඟීමකිනි. ජනවාරි 
10 ෙවනි දා -පැය 48ක් ඇතුළත-  [බාධා කිරීම්] කරුණාකරලා 
ඇහුම්කම් ෙදන්න.  මා එදින පැය 48ක් ගත වීමට පථම සියලු නිල 
රථ භාර දී තිබුණි. මා ඔබතුමාෙගන් ඉතාම  ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනුෙය් මහජන ෙද්පළ වංචනිකව අපහරණය කරන යම් 
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙව් නම් ඔවුන්ෙග් නම් ෙහළිදරව් කරන ෙලස 
මාධ්යෙයන් ඉල්ලීමක් කරන ෙලසයි. [බාධා කිරීම්] එෙසේ වන්ෙන් 
නම්, ජන මාධ්ය හා සමාජ ෙවබ් අඩවි හරහා ද්ෙව්ශ සහගතව  පහර 
කන සහ සැකයට භාජන වන නීති ගරුක වූ ද මහජන ෙද්පළ ගැන 
ෙගෞරවයක් ඇත්තා වූ ද මහජන නිෙයෝජිතයන් හට සැනසීමක් 
හිමිවනු නිසැකය. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ගරු අගමැතිතුමාෙග් සහායත් 
අරෙගන ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා එම ඇමතිවරුන් කවුද 
කියන කාරණය පිළිබඳව,-[බාධා කිරීම්] 

    
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාෙග් කථාව අවසන් වුණාම 

ඔබතුමාට කාලය ලබා ෙදන්නම්. 

ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.  
 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික අවධානය ඒ 

පිළිබඳව ෙයොමු කරලා එම නාම ෙල්ඛනය ෙහළිදරවු කරන්න.   
 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
 ගරු නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමා, point of Order එක 

ෙමොකක්ද?  
    
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඉතා  වැදගත් පශ්නයක්. මම ඒ 

ගරු මන්තීතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ෙමම කරුණ ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයටම අදාළ ද කියන එකයි. ඒ අෙනක් අයත් වාහන භාර 
දීලාද තිෙබන්ෙන්? ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා එතුමාෙග්  
ෙපෞද්ගලික  කරුණක් ගැන කියන්ෙන්. ඔතැන ඉන්න අෙනක් අය 
ගැනත් කියන්න. ඔය හැම ෙදනාම එකටමෙන් ඉන්ෙන්.  
ඔබතුමාෙග් නි ර්ෙදෝෂීභාවය පිළිබඳව පමණයි ඔබතුමා කථා 
කරන්ෙන්. අෙනක් ඇමතිවරුන් වාහන භාර දීලා ද තිෙබන්ෙන්? 
ඔබතුමාෙග් නි ර්ෙදෝෂීභාව ගැන පමණයි  ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්. 
අෙනක් ඇමතිවරුත් වාහන භාර ෙදන්න ඕනෑ. ඔතැන වාහන 
දුන්ෙන් නැති අය ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. එෙහම නම් ඒ අයත් වාහන 
භාර ෙදන්න ඕනෑ. වාහන භාර දුන්ෙන් නැති අය ඕනෑ තරම් 
ඔතැන ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා දැන්  ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය්  කියලා 
බැනර් එකක් අල්ලාෙගන හිටියා. ඔබතුමා වාහන දුන්නා; ඔබතුමා 
නිර්ෙදෝෂීයි කියලා ඔබතුමා ගැන විතරෙන් කියන්ෙන්. [බාධා 
කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු සුනිල් 

හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.  

45 46 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

තිෙදොර-තියටර් ඉන්සට්ිටියුට් ෙෆෝ ඩිසැබිලිටි 
ඔරියන්ටඩ් රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඇඩ්ෙවොකසි (සංසථ්ාගත 

කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
அங்க னர்க க்கான ஆேலாசைன உதவிகைள 
வழங்குவதற்கான திெதாரா திேயட்டர் நி வகம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
THIDORA-THEATRE INSTITUTE FOR DISABILITY ORIENTED 

RESEARCH AND ADVOCACY (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"තිෙදොර-තියටර් ඉන්ස්ටිටියුට් ෙෆෝ ඩිසැබිලිටි ඔරියන් ටඩ් රිසර්ච් ඇන්ඩ් 
ඇඩ්ෙවොකසි සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට 
අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 

 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම හා සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare for report. 
 
 
 

 

රවීචන්ද පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ரவிச்சந்திர அைமப்  (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
RAVICHANDRA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"රවීචන්ද පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම හා සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப் 
ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of  Social Empowerment and Welfare for report. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම, අංක 3, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා 

මහතා - පැමිණ නැත. 
 

මීළඟට, අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 සිට 6 දක්වා 
විසර්ජන පනත යටෙත් ඇති ෙයෝජනා සම්මත කිරීම.  

 
විසර්ජන පනත : ෙයෝජනාව 

ஒ க்கீட் ச் சட்டம் : தீா்மானம் 
APPROPRIATION ACT: RESOLUTION 

I 
 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී   ඊට අදාළ පශ්නය [2015 සැප්තැම්බර් 23]  
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  சம்பந்தப்பட்ட வினா - [2015 ெசப்ெரம்பர் 23] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [23rd 

September 2015] 

  
 
"2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් 

අමාත්යතුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා 
විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 32 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු  ය. 
[රවි කරුණානායක මහතා] 
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2015 ෙනොවැම්බර් 03   

2013 අංක  36 දරන  විසර්ජන  පනෙත්  8  වැනි  වගන්තිය    යටෙත්  
අංක  32 දරන  නියමය  

මුදල් අමාත්ය, රවී කරුණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන 
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, 
ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 
30602 "දුම්රිය ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ෙවත 
පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය 
මගින් සංෙශෝධනය කරමි. 

         
  අයිතමය                                           සංෙශෝධනය 

(i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි  

  රු. 1,700,000,000 සිට  

 නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව රු. 2,200,000,000  දක්වා 

(ii)  එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්  

 III  වැනි තීරෙයහි සංෙශෝධන 

 නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව ෙනොමැත 

(iii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය්   IV වැනි තීරෙයහි 

  රු. 6,102,000,000 සිට 
 නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග්   උපරිම සීමාව    

  රු. 6,602,000,000   දක්වා 

(iv)  එකී පනෙත් ෙතවැනි  උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි  

  රු. 850,000,000 සිට 
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව රු. 1,000,000,000  දක්වා    

   

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2014.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 

      
   අත්සන් කෙළේ/ රවී කරුණානායක, 

   මුදල් අමාත්යතුමා. 

2015.09.14 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01.” 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
“2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் 

பிாிவினால் தமக்களிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், அரசாங்கத்தின் 
அங்கீகாரத் டன், நிதி அைமச்சரால் ெசய்யப் பட்ட கட்டைள இல. 32இல் 
குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக [மாண் மிகு ரவி 
க ணாநாயக்க]  

2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் 
பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 32 

 

2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் 
பிாிவினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம் நிதி அைமச்சர் 
ரவி க ணாநாயக்க ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் 
கட்டைள லம் அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் 30602ஆம் 
இலக்க, ெசயற்பாட்  விடயம் " ைகயிரத பண்டகசாைல ற்பணம் - 
இலங்ைக ைகயிரத திைணக்களம்" என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட 
எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்:- 

 விடயம்    மீளாய்  

(i) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்   
  பா. 1,700,000,000 இ ந்  
 நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட   
 ெசலவின் உச்ச எல்ைல பா. 2,200,000,000 வைர 
(ii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  
 நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட         மீளாய்  

ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல          ெசய்யப்படவில்ைல. 
 

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்   
     பா. 6,102,000,000 இ ந்  
 நிரல்  IV  இல்  குறித் ைரக்கப்பட்ட  
 பற்  மீதியின் உச்ச எல்ைல      பா. 6,602,000,000    வைர 

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்   
       பா.  850,000,000 இ ந்  
 நிரல்  V  இல்  குறித் ைரக்கப்பட்ட   
 பற்  மீதியின் உச்ச எல்ைல       பா. 1,000,000,000 வைர  

 
(இக்கட்டைள 2014.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல் ப யாகும்.) 

   ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க 
   நிதி அைமச்சர். 
2015.09.14 ஆந் திகதி  
ெகா ம்  01.” 

(அைமச்சரைவயின்  அங்கீகாரம்  ெபறப்பட் ள்ள ) 

 
“That this Parliament resolves that the Order made by the Minister 

of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers 
vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 36 of 2013 and 
specified in the Order No. 32 hereto, be approved.[The Hon. Ravi 
Karunanayake] 

 

Appropriation Act, No. 36 of 2013 
Order No. 32 under Section 8 

 

"By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation 
Act, No.36 of 2013, I, Ravi Karunanayake, Minister of Finance with the 
approval of the Government, do by this Order, vary the limits specified 
against the activity Item No. 30602 “Railway Stores Advance Account - 
Department of Sri Lanka Railways” of the Third Schedule to that Act. 
 

        Item      Revision 
(i) Maximum limit of expenditure          From  Rs.   1,700,000,000 

 specified in Column II of the Third     To  Rs.   2,200,000,000 

 Schedule to that Act. 
(ii) Minimum limit of receipts specified 

 in Column III of the Third Not Revised  Not Revised 
 Schedule to that Act. 
(iii) Maximum limit of debit balance  From  Rs.  6,102,000,000 

 specified in Column IV of the Third   To       Rs.  6,602,000,000 
 Schedule to that Act. 

(iv) Maximum limit of liabilities  From   Rs.  850,000,000 

 specified in Column V of the Third   To       Rs.  1,000,000,000 
 Schedule to that Act.  

 

(This Order is valid up to 31.12.2014 only) 

    Sgd./RAVI KARUNANAYAKE, 

    Minister of Finance. 
14.09.2015 
Colombo 01.” 

(Cabinet approval signified) 
 
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 
 
 
[අ.භා. 2.26] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 

8වැනි වගන්තිෙය් විධිවිධාන මඟින් අවශ්යතා මත අත්තිකාරම් 
ගිණුම්වල සීමා සංෙශෝධනය කිරීමට මුදල් අමාත්යවරයාට බලය 
පැවරී තිෙබ්. එෙසේ සිදු කරන ලද සීමා සංෙශෝධන අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ගැනීෙමන් පසුව, ඊළඟ වර්ෂෙය් මැයි 
31වැනි දිනට ෙපර -2015 මැයි 31වැනි දිනට ෙපර- ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාගත යුතු ෙව්. අදාළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝගය නියමිත දිනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණද, 
එය විවාදයට භාජන ෙනොකරන ලදී. විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ 
කාල සීමාවක් පැවැති නිසා අලුතින් පත් වන අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
එකඟතාව  ලබාෙගන එම නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරන ෙලස 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් දන්වා එවා තිබුණි. ඒ අනුව, ෙමම ෙයෝජනා 
6 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා මුදල් ඇමතිවරයා විසින් 
ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම යටෙත්, පවාහන, පැටවුම්, බෑම් කුලී 
වැනි වියදම් ඇතුළුව ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවශ්ය වන්නා වූ බඩු 
භාණ්ඩ හා වියදම් ආදිය මුලින් අත්තිකාරම් ගිණුෙමන් වියදම් කර, 
ඉන් පසුව ඇස්තෙම්න්තුවලට ඊට අදාළ පතිපාදන ඇතුළත් කරනු 
ලැෙබ්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය 

ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால] 
தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගිණුම් ලාභ අෙප්ක්ෂාෙවන් 

කටයුතු ෙනොකරනු ලබන අතර, පාඩු සිදුවීම් අෙප්ක්ෂා කරනු 
ෙනො ලැෙබ්. ෙම් යටෙත් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රජෙය් 
කර්මාන්තශාලා ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම පවත්වාෙගන යනු 
ලබයි. වාණිජ පදනමක් මත කරෙගන යනු ලබන ෙවෙළඳ හා 
නිෂ්පාදන ගිණුම් භාවිත කරනු ලබන අතර, ෙම් යටෙත් කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කෘෂි කාර්මික ෙගොවිපළ නඩත්තුව හා බීජ 
අෙළවි අත්තිකාරම් ගිණුම් පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්. රජෙය් 
නිලධාරින්ෙග් ආපදා ණය, උත්සව අත්තිකාරම්, විෙශේෂ 
අත්තිකාරම් වැනි අත්තිකාරම් ෙගවීම සඳහා ඒ ඒ අමාත්යාංශ හා 
ෙදපාර්තෙම්න්තු යටෙත් වන ෙවනම අත්තිකාරම් ගිණුමක් 
පවත්වාෙගන යන අතර, ආයතන හා ෙවනත් රාජ්යයන් 
ෙවනුෙවන් කරන ෙගවීම්ද විෙශේෂ අත්තිකාරම් ගිණුම යටෙත් 
ගිණුම්ගත කරනු ලැෙබ්. 

ෙමම අත්තිකාරම් ගිණුම් සඳහා සීමා පැනවීෙම්දී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හැකියාව, අෙප්ක්ෂිත ෙමෙහයුම් පමාණය, 
අදාළ කටයුතු සඳහා රජයට පතිපාදන කළ හැකි පමාණය යන 
කරුණු ෙකෙරහි සැලකිලිමත්වීම ස්වාභාවිකය. එබැවින්, 
ඇස්තෙම්න්තු මඟින් පනවා ඇති සීමා ඇතුළත කියා කරමින් 
නියමිත සීමා ඉක්මවීම ෙහෝ පහත වැටීම් වැළැක්වීම සඳහා 

ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ අමාත්යාංශවලට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් 
චකෙල්ඛ මඟින් දැනුම් දී ඇත. ෙනොවැළැක්විය හැකි අවස්ථාවලදී 
අත්තිකාරම් ගිණුෙම් නියමිත සීමා කවරක් වුවද, රජෙය් අනුමැතිය 
ඇතිව නිෙයෝගයක් මඟින් ෙවනස් කිරීමට ෙහෝ අමුතු කිරීමට 
විසර්ජන පනත මඟින් මුදල් ඇමතිවරයාට බලය තිෙබ්. එවැනි 
කවර නිෙයෝගයක් ෙහෝ බලාත්මක වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙයෝජනා සම්මත කිරීෙමන් පමණි. රජෙය් නිලධාරින්ට ණය 
ලබාදීෙම්දී පැවැති සීමා නිසා උපරිම වියදම් සීමා සහ අවම ණය 
අය කිරීම් සීමා ෙවත ළඟාවීමට ෙනොහැකිවීම ෙහේතුෙවන් එක් එක් 
අමාත්යාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙවත ලබා දී තිබූ සීමා විසර්ජන 
පනතින් මුදල් ඇමතිවරයාට තිෙබන බලතල අනුව ෙවනස් කිරීමට 
කටයුතු කර තිෙබ්. එෙසේ ෙවනස් කිරීම බලාත්මක වීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගැනීම මඟින් අනුමත 
කර ගත යුතුය.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අනුමැතිය ඉල්ලන ෙමම 
සියලුම අත්තිකාරම් ගිණුම් සීමා සංෙශෝධන සමස්තයක් ෙලස 
ඇස්තෙම්න්තුගත උපරිම සීමාව සහ අවම සීමාව තුළ සිදු කරන 
බැවින්, 2014 වර්ෂෙය් අය වැය ෙකෙරහි කිසිදු අහිතකර 
බලපෑමක් සිද්ධ වන්ෙන් නැති බව මා සඳහන් කළ යුතුයි. ෙමම 
සීමා සංෙශෝධන 2014.12.31දින දක්වා පමණක් අදාළ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාව වන විට අපි 
අරමුණු කරන ඉලක්ක සහ සුවිෙශේෂී ලක්ෂණ පිළිබඳව මෙග් 
අදහස් දැක්වීමට ෙපර ෙමම කාරණය සඳහන් කළ යුතුයි. ෙගෝලීය 
ආර්ථිකය, ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල ආර්ථිකෙය් මෑත කාලීන 
හැසිරීම, විෙශේෂෙයන්ම චීනය, ජපානය සහ ඉන්දියාව වැනි 
කලාපීය රටවල ආර්ථිකයන්හි සිදු වී තිෙබන ෙවනස්කම් අපට 
බලපාන ආකාරය අෙප් ආර්ථිකය හැසිරවීෙම්දී ඉතාම වැදගත් 
ෙවනවා. ෙම් ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් තිෙබන හැලහැප්පීම් අෙප් 
ආර්ථිකයට විෙශේෂෙයන්ම බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය ෙගෝලීය 
ආර්ථිකෙයන් හුෙදකලාව සලකා බලන්න තවදුරටත් අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම, ෙම් ආර්ථිකය ගැන අද අපි 
ෙමොන ෙද්ශපාලන පසු බිමක ඉඳන් කථා කළත්, ෙගෝලීය 
ආර්ථිකයත් එක්ක සිද්ධ ෙවන ෙවනස්වීම් පිළිබඳව අවධානෙයන් 
ඉන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපි ෙමොන ආකාරෙය් තීන්දු - තීරණ 
ගත්තත්, ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් සිදු ෙවන ෙවනස්වීම් තුළ අෙප් 
ෙවනස්වීම්වලට විශාල වශෙයන් බලපෑමක් සිද්ධ වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම එක්දහස් 
නවසිය තිස්ගණන්වල ඇති වුණු ෙලෝක ආර්ථික පරිහානිය - the 
great economic depression -  ගැනත්  මා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. අපට සිදු වූ බලපෑම් පිළිබඳ කිසිදු ලිඛිත සටහනක් 
ෙසොයා ගැනීමට අපහසු වුණා. අප එවකට මහා බිතාන්යෙය් යටත් 
විජිතයක් ෙලස පැවතුණා.  බිතාන්යය ඇතුළු ෙලෝකෙය් රටවල් 
සියල්ලක්ම විශාල කඩා වැටීමකට ලක් වුණා.  කඩා වැටිම තුළ 
විශාල ආර්ථික පරිහානියකට එක්දහස් නවසිය තිස්ගණන්වල 
ෙලෝකයම පත් වුණා.  ඒ ගැන අපට ෙතොරතුරු රාශියක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙජෝන් ෙම්නාඩ් ෙක්න්ස් රචනා කළ “The 
General Theory of Employment, Interest and Money” 
කෘතිෙයන් ෙලෝකෙය් ආර්ථික පරිහානිෙයන් ෙගොඩ ඒමට ඇති 
මාර්ග ෙමොනවාද කියන එක අපට පැහැදිලි කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම රජය ෙත් ෙවෙළඳ ෙපොළට මැදිහත්වීෙම් 
අවශ්යතාව  ඒෙකන් අවධාරණය කරලා තිෙබනවා. එක්දහස් 
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නවසිය තිස් ගණන්වලින් පසුව 2008, 2009 වර්ෂවල ෙලෝක 
ආර්ථිකෙය් විශාල  පසු බෑමකට ෙම් රට ලක් වුණා.  

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී -පැයකට ඉස්සරෙවලා - ෙත් 
පිළිබඳ පශ්නය මතු වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 2008, 2009 කාලෙය් දී 
අෙප් ෙත්වලට විශාල බලපෑමක් ඇති වුණා. ෙතල් මිෙල් ෙවනසත් 
එක්කයි ඒ බලපෑම ඇති වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම, ෙලෝකෙය් යුද 
තත්ත්වයක් ඇතිවීමත් සමඟ අෙප් ආර්ථියකට විශාල බලපෑමක් 
ඇති වුණා. එක්දහස් නවසිය තිස් ගණන්වල වාෙග්ම 2008 දීත් 
ෙලෝක ආර්ථිකය අපට බලපෑවා. අදත් ඒ හා සමානව ෙලෝක 
ආර්ථිකය අපට බලපාලා තිෙබනවා.  

මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න කැමැතියි, 2008 දී අපට ඒ 
පශ්නය බලපෑවා වාෙග්ම, ෙලෝක ආර්ථිකෙය් අභිෙයෝගවලට අද 
අපි වාෙග් රටවල් මුහුණ ෙදමින් සිටින බව. මැද ෙපරදිග උග අතට 
පත්වී  තිෙබන යුදමය වාතාවරණය, ඒ වාෙග්ම ෙලෝක ෙවෙළඳාම 
සම්බන්ධෙයන් ඇති වී තිෙබන ගැටලු, ඛනිජ ෙතල් සහ ෙවනත් 
ෙලෝහ සඳහා වන ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල උච්චාවචනය,  
ෙලෝකෙය් පධාන ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළවල කඩා වැටීම් සිදුවීම, 
ෙම් සියල්ලම අෙප් ආර්ථිකයට බලපානවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ආර්ථිකය පමාණවත් ෙලස වර්ධනය 
වුෙණ් නැහැ. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ආර්ථිකය අතින් 
ශක්තිමත්ම රට හැටියට අපි කාලයක් හිතා ෙගන හිටියා. ඒ නිසා  
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය  ඒ කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ශීඝෙයන් ඉදිරියට යයි කියලා හිතුවා. නමුත් 
එෙහම ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. 2015 දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
ආර්ථික සහ සමාජ කටයුතු සඳහා වන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, 
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතින්ෙග් සංවිධානෙය් ෙවෙළඳාම හා 
සංවර්ධනය සඳහා වන සම්ෙම්ලනය මඟින් ඉදිරිපත් කළ 2015 
වසර සඳහා වන ෙලෝක ආර්ථික තත්ත්වය සහ පගතිය මඟින් 
ෙපන්වා ෙදන්ෙන්, පවතින අවිනිශ්චිතතාවන් වුවත් ෙගෝලීය 
ආර්ථිකෙය් පුෙරෝකථනයන් ධනාත්මක විය හැකි බවයි.  ෙමවැනි 
පසුබෑම් තිබුණත්, ධනාත්මකව ෙලෝක ආර්ථිකය ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන් කියා සඳහන් කර තිෙබනවා. 2014 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 
2015 වර්ෂෙය් දී සුළු ෙහෝ පගතියක් ෙපන්නුම් කළ හැකි බවයි, 
එහි සඳහන් වන්ෙන්. 2015 දී ෙලෝක ආර්ථිකය සියයට 3.01කින් 
වර්ධනය ෙවතැයි කියා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 2016 වන විට එය 
සියයට 3.03 දක්වා ඉහළ යා හැකි බවට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, ජපානය ෙමම කාල සීමාව තුළ යම් 
කිසි පගතියක් අත් පත් කර ගැනීමට ඉඩ කඩ ඇති බව ෙපන්වා දී 
තිෙබනවා.  

අද මුළු ෙලෝකයටම චීන ආර්ථිකය බලපානවා.   පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ චීනෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 10 - 12 
දක්වා වූ සීමාවකට වර්ධනය ෙව්ය කියා අපි කාෙග්ත් 
බ ලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය වකවානුව 
ඇතුළත චීනය ෙලෝකෙය් ආර්ථිකය ෙමෙහයවන තත්ත්වයට පත් 
වුණා. නමුත් අද චීනෙය් තත්ත්වය ඊට වඩා ෙවනස් ෙවලා 
තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය් සිට චීනෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 
කමෙයන් පහළ වැටී තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් සියයට 6.5ක්  
වැනි තත්ත්වයකට පහළ වැෙටයි කියා විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  
නමුත් ඉන්දියාෙව් ආර්ථික වර්ධනය යම් සතුටුදායක මට්ටමකට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාෙව් ආර්ථිකය යම් 
මට්ටමකට ඉහළට එසෙව්වි කියන එක ෙමම පුෙරෝකථනය මඟින් 
ෙපන්වා දී තිෙබනවා. නමුත් අවාසනාවකට ෙමන් එම රටවල් 
ෙදකම මීට දශකයකට පමණ ෙපර, ඒ කියන්ෙන් අද සිට ආපස්සට 
බැලුෙවොත් මීට අවුරුදු 10කට පමණ ඉස්සර ෙවලා ෙපන්නුම් කළ 
සියයට 10ක ෙහෝ 12ක ආකර්ෂණීය ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයකට 
එන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 වසර මැද මූල්ය 
තත්ත්වය පිළිබඳව වාර්තාවක් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. 
ෙගෝලීය ආර්ථික පවණතාව පිළිබඳව 2015 වර්ෂෙය් දී ඉදිරිපත් 
ෙකරුණු, "ෙගෝලීය ආර්ථික දැක්ම" උපුටා දක්වමින් ෙපන්වා දී  
තිෙබනවා, අඩු උද්ධමනය හා ෙපොලී අනුපාතවල පහත වැටීෙම් 
පතිඵලයක් ෙලස යුෙරෝ කලාපෙය් ආර්ථිකයන් 2014 මැද භාගෙය් 
සිට යථා තත්ත්වයට පත් ෙවමින් පවතින බව. ෙකෙසේ ෙවතත් 
වයස්ගත ජනගහනය වැඩි වීම වැනි පජා විද්යාත්මක සාධකයන් හා 
2008-2009 කාලෙය් එම රටවලට බලපෑ ආර්ථික පසුබෑම වැනි 
තත්ත්වයන් ෙමම ආර්ථිකයන්ෙග් වර්ධනය ෙකෙරහි අහිතකර 
ෙලස බලපා තිෙබනවා. ෙමම දුර්වලතා පැවතුණත්, ජර්මනිය, 
පංශය සහ ඉතාලිය වැනි රටවල ආර්ථිකයන්හි කැපී ෙපෙනන 
වර්ධනය ෙහේතුෙවන් ෙමම රටවල් 2014 වර්ෂෙය් දී වාර්තා කළ 
සියයට 0.9ක වර්ධන ෙව්ගයට සාෙප්ක්ෂව 2015 වර්ෂෙය් දී 
සියයට 1.5ක වර්ධනයක් ලබා ගනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම් 
අතර 2015 දී එක්සත් ජනපද ආර්ථික වර්ධනය සියයට 2.1ක් වනු 
ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ජපාන ආර්ථිකය 2014 වර්ෂෙය් පැවැති  සියයට 1.1ක ඍණ 
වර්ධනයට සාෙප්ක්ෂව 2015 වර්ෂෙය් දී සියයට 1ක වර්ධනයක් 
ලබා ගනු ඇතැයි  අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඕස්ෙට්ලියාව, කැනඩාව, 
ස්විට්සර්ලන්තය, ෙනෝර්ෙව් වැනි දියුණු රටවල ආර්ථිකයන් 2015 
වර්ෂෙය් දී ස්ථාවර ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා ෙදනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, අපනයන දුර්වල වීම, 
ආර්ථිකෙය් ආෙයෝජන අෙප්ක්ෂිත ෙලස වර්ධනය ෙනොවීම 
ෙහේතුෙවන් ඇති වූ අවදානම්සහගත තත්ත්වයන් ෙහේතුෙවන් 2015 
වර්ෂෙය් දී චීනෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.8 දක්වා පහළ 
වැෙටනු ඇතැයි  පුෙරෝකථනය කර ඇත.  මීට වසර 3කට 4කට 
ඉස්සර ෙවලා - 2013ට කලින්- චීනෙය් ආර්ථික වර්ධනය සියයට 
10 ඉක්මවා යනු ඇතැයි ෙලෝකෙය් බලාෙපොෙරොත්තුවක්  තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන් චීනයත් එය විවිධ අවස්ථාවල දී පකාශ කළා. නමුත් 
2015 අවුරුද්ද අවසානය වන ෙකොට, විෙශේෂෙයන් 2016 අවුරුද්ද 
වන ෙකොට එරට ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6.8ක් දක්වා පහළ 
වැෙට්වි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබනවා. ඛනිජ ෙතල් මිල අඩු 
වීම, ආෙයෝජන වැඩි වීම ෙහේතුෙවන් ඉන්දියාෙව් ආර්ථිකය 2015 
හා 2016 වර්ෂවලදී සියයට 7.5කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. එෙමන්ම තායිලන්තය, පිලිපීනය වැනි රටවල 
ආර්ථික යහපත් අතට හැෙරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. 
ෙකොෙලොම්බියාව, චිලී සහ රුසියාව ඇතුළු දියුණු ෙවමින් පවතින 
රටවල් ෙබොෙහොමයක සුළු ආර්ථික වර්ධනයක් පමණක් අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. එෙමන්ම පධාන වශෙයන් ඛනිජ ෙතල් මිල ගණන් පහළ 
යෑම නිසා ඛනිජ ෙතල් අපනයනය කරන සියලුම රටවල ආදායම් 
පහළ යෑමක් සිදු විය හැකි බවට පුෙරෝකථනය කර තිෙබනවා. 
ෙවළඳ භාණ්ඩවල මිල අඩු වීමත්, ඉෙබෝලා ෙරෝගය පැතිර යාමත් 
ෙහේතුෙවන් උප-සහරා අපිකානු රටවල ආර්ථික වර්ධනය 
මන්දගාමි වනු ඇතැයි පුෙරෝකථනය ෙකොට තිෙබනවා. එෙමන්ම 
ෙවළඳ භාණ්ඩ මිල අඩු වීම ෙහේතුෙවන් 2015 වර්ෂය තුළ බසීලය, 
ෙමක්සිෙකෝව වැනි ලතින් ඇෙමරිකානු සහ කැරිබියානු රටවල 
ආර්ථික වර්ධන අෙප්ක්ෂාවන් අඩු වී තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 වර්ෂය තුළ ෙලෝක 
ආර්ථිකෙය්  සිදු විය හැකි යැයි අෙප්ක්ෂා කරන ෙබොෙහෝ ෙද් ගැන 
කියන්න තිබුණත්, ඉතා ෙකටිෙයන් වැදගත් කාරණා කීපයක් 
පමණක් මා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ඛනිජ ෙතල් මිල දිගින් දිගටම පහළ බැසීමට සමාන්තරව 
2015 වර්ෂෙය් දී ෙගෝලීය උද්ධමනය තව දුරටත් පහළ බසිනු 
ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. දියුණු සහ දියුණු ෙවමින් පවතින 
ආර්ථිකයන්හි 2015 හා 2016 වර්ෂ සඳහා අෙප්ක්ෂිත උද්ධමනය 
සියයට 0.4ක හා සියයට 5.4ක සීමාවක පවතී යැයි 
ඇස්තෙම්න්තුගත ෙකොට තිෙබනවා. 2015 වර්ෂෙය් දී ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදෙය් වාර්ෂික උද්ධමනය සියයට 4ක් දක්වා අඩු වනු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇතැයි තක්ෙසේරු කර තිෙබනවා. ෙගෝලීය සාමාන්ය උද්ධමන 
අගය 2013 සහ 2014 වර්ෂවල පැවැති උද්ධමන අගයට ඉතා සමීප 
අගයක්,  එනම් සියයට 3ක් පමණ වනු ඇතැයි  අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් කලාප සහ රටවල් වශෙයන් උද්ධමනෙය් 
ෙවනස්කම් සිදු වීමට අවකාශ ඇති බව මා ෙමහි ලා සඳහන් 
කරනවා. යුෙරෝපය, ආසියාව, අපිකා මහාද්වීපය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ගත්තාම, දියුණු රටවල්, දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල්, 
නැෙඟනහිර යුෙරෝපෙය් මුලින් සමාජවාදී රටවල් ෙලස හැසිරුණු 
රටවල් ගත්තාම ෙමවැනි ෙවනසකට ඇති ඉඩකඩ හඳුනා ගැනීමට 
අපට පුළුවන් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම කලාපයක් ෙලස දකුණු 
ආසියානු රටවල උද්ධමනෙය් සාමාන්ය අගය කමෙයන් 2016 වන 
විට සියයට 7.2 දක්වා පහළ වැටීමට ඉඩ ඇති බවට සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමම අගය 2013 දී සියයට 14.7ක් වශෙයන් 
පැවැතුණා. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු වූ ඛනිජ ෙතල් මිෙල් 
අඩු වීම, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් අපනයන ආදායම වැඩි වීම 
සියයට 14.7ක් වශෙයන් පැවැති උද්ධමනය අඩු වීමට ෙබොෙහෝ 
දුරට බලපෑවා. දකුණු ආසියානු කලාපය ඉදිරිෙය්දී ෙගෝලීය 
ආර්ථිකය තුළ තරගකාරී තත්ත්වෙයන් හැසිරීෙම් ෙපර නිමිති පහළ 
වී තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 හා 2016 වර්ෂවලදී 
සය මාසික ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් තැන්පතු මත 
ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු ඒක්ෂණ ෙපොලී අනුපාතය පිළිෙවළින් 
සියයට 0.7ක සහ සියයට 1.09ක සාමාන්ය අගයක පවතින බවට 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ආර්ථික සහ සමාජ සංවිධාන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සිය ෙලෝක ආර්ථික දැක්ම නමැති වාර්තාව 
මඟින් පක්ෙෂේපණය කර තිෙබනවා. යූෙරෝ තැන්පතු සඳහා 
අනුපාතිකය 2015 හා 2016 වර්ෂවලදී සියයට 0.1ක සාමාන්ය 
අගයක පවතිනු ඇති බවට වාර්තා වී තිෙබනවා. සය මසක 
ජපානෙය් තැන්පතු සඳහා ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු ඒක්ෂණ ෙපොලී 
අනුපාතිකය 2016 දී සියයට 0.2ක සාමාන්ය අගයක් ගනු ඇති 
බවට උපකල්පනය කරනවා. ෙමය 2015 වසරට සාෙප්ක්ෂව 
සියයට 0.1ක ඉහළ යාමක්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් අෙප් 
රුපියෙල් අගය ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව කමෙයන් 
පහළට බැස්සා. එය ෙද්ශපාලන කාරණයක් ෙනොෙවයි. එය අපි 
සියලු ෙදනාම පිළිගන්න ඕනෑ. අපි ෙඩොලරය පාලනය කර ෙගනයි 
සිටිෙය්. ෙඩොලරය පාලනය කිරීම සඳහා අෙප් සංචිතෙයන් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට මුදල් ඉදිරිපත් වුණා. සංචිතය අඩු වීම රටකට හිතකර 
කාරණයක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශීය ආධාර සහ 
ණය ෙම් සංචිතය තුළ තිෙබනවා. එම නිසා සංචිතය ආරක්ෂා කර 
ගැනීම අෙප් ආර්ථිකයට ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. ඒෙකන් 
බැහැරව තුලනාත්මකව බැලුෙවොත් එක්සත් ජනපදෙය් ආර්ථිකය 
යථා තත්ත්වයට පත් වීමට සමගාමීව 2014 වර්ෂ ෙය් මැද භාගෙය් 
සිට ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් පවතින ෙඩොලරෙය් බාහිර අගය 
කැපී ෙපෙනන ෙලස වැඩි වී තිෙබනවා. ෙවෙළඳ හවුල්කරුවන්ට 
සාෙප්ක්ෂව ඉහළ වර්ධනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ෙමය ෙහේතු වී 
තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් ඉහළ ෙපොලී අනුපාතික, 
ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යාම හා ඊට අනුරූප වන පරිදි දියුණු 
ආර්ථිකයන්හි මූල්ය අධිකාරී ආයතන විසින් අනුගමනය කරනු 
ලබන මූල්ය පතිපත්ති ෙහේතුෙවන් 2014 වර්ෂෙය් සහ 2015 
වර්ෂෙය් මුල් කාලෙය්දී දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල මුදෙල් අගය 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපද ෙඩොලරෙය් අගයට සාෙප්ක්ෂව 
අවපමාණ වීමක් වාර්තා ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙගෝලීය අර්ථිකෙය් හැසිරීම 
පිළිබඳ මාෙග් නිරීක්ෂණයන් තුළ තව වැදගත් කාරණා ෙදකක් 

පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න මා කැමැතියි. ඒ 
අන්තර්ජාතික ෙවෙළඳාම සහ රජෙය් ණය පිළිබඳවයි. 2014 
වර්ෂෙය්දී දියුණු ආර්ථිකයන්හි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයහි 
පතිශතයක් ෙලස දළ රාජ්ය ණය සියයට 105.3ක සාමාන්ය 
අගයක් වාර්තා කරනවා. අඩු උද්ධමන තත්ත්වය, මන්දගාමී 
ආර්ථික වර්ධනය ෙහේතුෙවන් ෙමම පතිශතය 2016-2017 
කාලෙය්දී සුළු වශෙයන් අඩු වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. දියුණු 
ආර්ථිකයන් ෙමන් ෙනොව නැඟී එන ෙවෙළඳ ෙපොළවල සහ මැදි 
අදායම් ආර්ථිකයන්ෙග් දළ රාජ්ය ණය පතිශතය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් වශෙයන් සාෙප්ක්ෂව අඩු අගයක් දරන 
අතර, එය 2015 හා 2016 වර්ෂවලදී පිළිෙවළින් සියයට 43.9ක් හා 
සියයට 44.6ක් වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. අඩු ආදායම් සහිත 
දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල දළ රාජ්ය ණය පතිශතය 2014 
වර්ෂෙය්දී සියයට 33.9 දක්වා වර්ධනය වී තිෙබනවා. ඛනිජ ෙතල් 
මිල ගණන් පහළ යාමත් සමඟ යම් වර්ධනයක් පැවැතියද, 
අන්තර්ජාතික ෙවළඳ කටයුතු තවදුරටත් මන්දගාමී තත්ත්වයක් 
ෙපන්නුම් කරනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඇෙමරිකානු එක්සත් 
ජනපදය යථා තත්ත්වයට පත් වීමත් ඒ හා සමගාමීව අන්තර් 
ජාතික නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ කටයුතු පුළුල් වීමත් ෙහේතුෙවන් 2015 - 
2016 කාලෙය්දී අන්තර් ජාතික ෙවෙළඳ කටයුතු නිරෙප්ක්ෂ 
වශෙයන් හා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් වශෙයන් යථා 
තත්ත්වයට පත් වනවායි කියලා අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

යුෙරෝ කලාපෙය් ආර්ථික ආනයනවල පධාන දායකත්වය 
දරනු ලබන අතර, අපනයනවල ද යම් වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරනු 
ඇතැයි අප අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම් අතර නැඟී එන ආර්ථිකයන් 
2015 වර්ෂෙය්දී තවදුරටත් අපනයන සඳහා පධාන දායකත්වය 
දරනවා. ඛනිජ ෙතල් මිල අඩු වීෙම් පතිලාභ ලබමින් නැව් ගාස්තු 
අඩු වීම සහ අෙනකුත් පවාහන වියදම් අඩු වීම ෙහේතුෙවන් 
සමස්තයක් වශෙයන් ජාත්යන්තර ෙවළඳාෙම් වර්ධනයක් අපි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

ෙලෝක ආර්ථිකය පිළිබඳව තීරණාත්මක වගකීමක් දරන 
දකුණු ආසියානු කලාපෙය් රටවල් 03ක වත්මන් සහ අනාගත 
හැසිරීම පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අපි දැනුවත් ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, අද බලවත් රටවල් 07ක් තිෙබනවා. ඒ 07න් පධාන 
රටවල් 03ක් තිෙබන්ෙන් ආසියානු කලාපෙය්යි. එතෙකොට 
ආසියානු කලාපෙය් තිෙබන ෙම් රටවල් තුෙනහි ආර්ථිකෙය් 
හැසිරීම අෙප් රටට පධාන වශෙයන් බලපානවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1978 සිට චීන සමූහාණ්ඩුව 
මධ්ය සැලසුම් ආර්ථිකයක සිට ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් දක්වා 
ෙවනස් වීමත් සමඟ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 10ක සාමාන්ය 
වාර්ෂික වර්ධන ෙව්ගයක් ෙපන්නුම් කළා.  මිලියන 500ක් ඒ රෙට් 
දුප්පත්කමින් මුදා හැරියා. රටක් විධියට සහස සංවර්ධන අරමුණු 
ෙවත ළඟා වීම ෙව්ගෙයන් සිද්ධ වුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
බිලියන 1.3ක ජන ගහනයක් සහිතව ෙලෝකෙය් ෙදවන විශාලතම 
ආර්ථිකය බවට අද චීනය පත් ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ෙලෝක ආර්ථිකෙය් හැසිරීම් රටාව ෙකෙරහි තීරණාත්මක 
බලපෑමක් ඇති කිරීමට සමත් ආර්ථිකයක් බවට චීනය අද පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. චීන ආර්ථිකෙය් හැසිරීම අප වැනි රටවල 
ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ 
රටවල ආර්ථික හැසිරීම සම්බන්ධෙයන් බලපෑම් ඇති කරනවා.  

අපි දැක්කා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය දින 
චීන රාජ්ය නායකයාට බිතාන්ය කරපු සැලකිල්ල. බිතාන්ය, 
යුෙරෝපෙය් රටවල් හිටිෙය් එක්තරා ඉහළ මට්ටමකයි. නමුත් 
චීනෙය් රාජ්ය නායකයාට තිබුණු පිළිගැනීම ඇති වුෙණ් ඇයි? ෙම් 
පිළිගැනීම ඇති වුෙණ් ආර්ථිකය නිසයි. ඒ ශක්තිමත් ආර්ථිකය 
නිසා, අෙනක් රටවලට ඒ ආර්ථිකෙය් බලපෑම තිෙබන නිසා තමයි 
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ෙම් තරම් පිළිගැනීමක් ඇති වුෙණ්.  ඒ නිසා  ඒෙකන් බැහැරව 
කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ.  

චීන ආර්ථිකය පිළිබඳව මෑතකදී විගහයක් කරලා තිෙබනවා. 
චීනෙය් යුවාන්වල වටිනාකම පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් 
අවපමාණයට ලක් කළත් ඉන් පසුව ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට 
සාෙප්ක්ෂව බාහිර අගය යම් ස්ථාවරයක පැවතුණා. චීනෙය් විෙද්ශ 
විනිමය සංචිතය ෙඩොලර් බිලියන 94කින් ෙම් අවුරුදු ෙදක තුළ අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට චීන ආර්ථිකෙය් වැටීම තුළින් අප 
වැනි රටවලට යම් බලපෑමක් ෙවන්නත්  පුළුවන්.  

චීනෙය් ආර්ථික මූලිකාංග තවදුරටත් දුර්වලව තිෙබනවා. 
චීනෙය් අපනයන පසු ගිය මාස කිහිපය තුළ සියයට 4කින් පහළ 
වැටිලා තිෙබනවා. මිල මට්ටෙම් ඉහළ යාම සියයට දශම 5කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ආර්ථික වර්ධනය අඛණ්ඩව පහළ වැටිලා 
තිෙබනවා. 2015 වර්ෂය සඳහා චීන ආර්ථික වර්ධනය සියයට 
6.8කට ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ ඉලක්කයට 
එන්න බැරිව  තවදුරටත් එය පහළ වැටී  සියයට 6.6ක මට්ටමකට 
ඒවි කියලා හිතනවා. ඒ අනුව අෙනක් රටවල් හා සන්සන්දනය කර 
බලන විට,  චීනය අත හැර, චීනෙය් සහෙයෝගය නැතිව අපට 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. මෙග් අදහස වන්ෙන්,  
චීනය සමඟ අෙප් සම්බන්ධතා තවදුරටත් පුළුල් කරගත යුතුය 
යන්නයි. ඒ සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළවල් අප රටවල් ෙදකටම සුදුසු 
ආකාරයට සකස් කරන්න ඕනෑ. චීන ආෙයෝජකයන් අපි වැඩි 
වැඩිෙයන් ආකර්ෂණය කර ගන්න ඕනෑ. පශ්න තිෙබනවා නම් අපි 
ඒවා නිරාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. 

ෙමොකද, ෙම් ආර්ථිකය දැඩි ෙලස ආසියානු කලාපයට බලපා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බලපාන්න ෙබොෙහෝ දුරට ඉඩ තිෙබනවා. 
අෙප් අසල්වැසි රට වන ඉන්දියාෙව් ආර්ථික හැසිරවීම පිළිබඳව 
ෙකටිෙයන් ගත්ෙතොත් ඉන්දියාව ෙලෝකෙය් හත්වැනි ආර්ථික 
බලවතා වනවා. ඒ වාෙග්ම දකුණු ආසියාතික කලාපෙය් පබල 
ආර්ථිකයක් පවතින රටක්. ෙලෝක ජන ගහනෙයන් ෙදවනුවට 
විශාලම ජනතාවක් පදිංචි වී සිටින රටක්. ඒක අප අමතක කරන්න 
ෙහොඳ නැහැ. 

ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉන්දියාෙව් ආර්ථිකය සියයට 7ක සාමාන්ය 
වර්ධන ෙව්ගයක් අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ අය පුෙරෝකථනය කර 
තිෙබනවා, "2015 හා 2016 වසරවල එය තව සියයට 0.5කින් වැඩි 
ෙවයි." කියා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 8 දක්වා යන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා. මූලික වශෙයන් කෘෂි කාර්මික හා කැණීම් අංශවල සිදු වන 
පසුබෑම් අවම කර, ඒ අංශ ශක්තිමත් කරන්න ඔවුන් කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා. ඉන්දියාව මුලින් අෙප්ක්ෂා කළ ආකාරයට ඉදිරි 
වසරවලදී තමන්ෙග් ආර්ථිකය ඉදිරියට ගැනීමට අෙපොෙහොසත් 
වුෙණොත් එරට පවතින සමාජ, ආර්ථික පශ්නවලට විසඳුම් ෙහොයා 
ගැනීමද ගැටලුවක් ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. 

ඉන්දියාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 24ක් -බිලියන 276ක්- 
දිනකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1.25කට වඩා අඩු ආදායම් ලබන 
පිරිසෙගන් සමන්විතයි. ඉන්දියාව අෙප් කලාපෙය් බලවතා වුණත්, 

අසල්වැසි රට වුණත්, ඉන්දියාෙව් සමාජ, ආර්ථික අ ර්බුදවලට 
විසඳුම් ෙහොයන්න බැරි  ෙවන ෙකොට අප වාෙග් රටකට ෙලොකු 
ආධාරයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙහේතුව 
නිසා විෙශේෂෙයන් මූලික මිනිස් අවශ්යතා -පානීය ජලය, 
සනීපාරක්ෂාව, නිවාස, ෙසෞඛ්යය, යටිතල පහසුකම් ආදිය- ගැන ඒ 
අයට ෙසොයන්න ෙවනවා. කලාපෙය් රටවලට සිය ආර්ථිකය 
ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියාෙවන් ලබාගත හැකි උපරිම 
උපකාර පිළිබඳව අප නැවත විභාග කළ යුතු ෙවනවා. ඉන්දියාව 
විශාල ෙවෙළඳ ෙපොළක් වුණත්, ඒ ෙවෙළඳ ෙපොළට ඇතුළු වීම 
අපට ඉතාම අපහසු ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තව කාරණා කීපයක් කියා 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ඉන් එක කාරණයක් ෙමයයි. 2015 
වර්ෂෙය් මුල් මාස හතර තුළ සංස්ථාපිත ෙනොවන ආදායම් බදු 
පමාණය රුපියල් මිලියන 20,566ක් දක්වා -සියයට 4ක 
පමාණයකින්- වැඩි කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. 
ෙම් සඳහා බැංකු, මූල්ය, රක්ෂණ, ආහාරපාන නිෂ්පාදනය, ආනයන 
හා අපනයන ෙවෙළඳාම වැනි විවිධ අංශවල දායකත්වය ලබා 
ගැනීමට අපට අවස්ථාවක් ලැබුණා. රජෙය් සමස්ත බදු ආදායම 
2015 වර්ෂෙය්දී සියයට 16කින් වර්ධනය කර ගැනීමට අප 
අෙප්ක්ෂා කරනවා. ෙම් ආකාරයට බදු ෙනොවන ආදායම්  වැඩි කර 
ගැනීෙම් හැකියාවක් නැහැ. අපෙග් ඉලක්කය වන්ෙන්, 2014 
වසරට සාෙප්ක්ෂව 2015 වසෙර්දී අවම වශෙයන් සියයට 
15කින්වත් රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගැනීමයි. ෙම් සඳහා අලුත් බදු 
මූලාශ අප හඳුනාගත යුතු ෙවනවා. බදු පදනම පුළුල් කරගත යුතු 
ෙවනවා. බදු ෙගවන පුද්ගලයන් හා ආයතන පමාණය වැඩි කරගත 
යුතු ෙවනවා. රෙට් සංවර්ධනය සඳහා රාජ්ය ආදායම වැඩි කර 
ගනිමින්, අප විසින් අලුත් පෙව්ශයක් ගත යුතු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව -අංක 1-6 - මඟින් ඒ සඳහා 
වන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

ෙමම ගරු සභාවට මම කියා සිටින්න කැමැතියි, ෙමම ෙයෝජිත 
සංෙශෝධනයන්හි සුවිෙශේෂ වූ කරුණු කීපයක් තිෙබන බව. ඉන් 
එක් කාරණයක් තමයි, ෙද්ශීය ආදායම් පනතට කරන සංෙශෝධන 
යටෙත් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි ෙපොලී ආදායම්ද ඇතුළුව ඇතැම් ෙපොලී 
ආදායම් ලැබීම් නිදහස් කිරීම. ෙම් කාරණය කවුරුවත් සඳහන් 
කෙළේ නැහැ. ඊළඟට නව ආෙයෝජන සඳහා බදු සහන හඳුන්වා දීම, 
මූල්ය ආයතන ඒකාබද්ධ කිරීම හා රක්ෂණ ආයතන ෙවන් කිරීමට 
අදාළ ආනුෂංගික කරුණු ඇතුළත් සංෙශෝධනය සිදු කිරීම, ආදායම් 
පරිපාලන කළමනාකරණ ෙතොරතුරු පද්ධතිය කියාත්මක කිරීමට 
අවශ්ය ආනුෂංගික පතිපාදන සැලසීම, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යාපාර සඳහා සහනදායී බදු අනුපාතය හිමි වන වාර්ෂික පිරිවැටුම 
රුපියල් මිලියන 750 දක්වා ඉහළ නැංවීම මඟින් එම ව්යාපාර 
සඳහා  සහන සැලසීම යන සංෙශෝධන ද ඒ යටෙත් සිදු කරනු 
ලබනවා. 

එකතු කළ අගය මත බදු පනතට කරන සංෙශෝධන යටෙත් 
වැට් බදු පතිශතය 12 සිට 11 දක්වා අඩු කිරීම, ෙතොග හා සිල්ලර 
ව්යාපාර මත එකතු කළ අගය මත බද්දට යටත් කිරීෙම් සැපයුම් 
වටිනාකම රුපියල් කිරීම, සුළු සහ මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරවලට 
සහාය දැක්වීම සඳහා බද්දට යටත් වන සැපයුම් සීමාව වර්ෂයකට 
මිලියන 12 සිට මිලියන 15 දක්වා ඉහළ නැංවීම හා වාහන 
ආනයන හා මද්යසාර හා දුම් වැටි නිෂ්පාදනයට අදාළ බදු 
ඒකාබද්ධ කිරීමට අවශ්ය ආනුෂංගික සංෙශෝධනය ද සිදු කරනු 
ලබනවා.  

ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් පනතට අදාළව බද්දට යටත් වන 
සැපයුම් සීමාව වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 12 සිට 15 ෙතක් ඉහළ 
නැංවීම, බදු නිදහස් උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම, වාහන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආනයනය සහ මද්යසාර හා දුම් වැටි නිෂ්පාදනයට අදාළ බදු 
ඒකාබද්ධ කිරීමට අවශ්ය ආනුෂංගික සංෙශෝධනය සිදු කරනු 
ලබනවා. 

මුදල් පනතට සිදු කරන සංෙශෝධන යටෙත් මත්පැන් 
අෙලවිහල් සහ තැබෑරුම් අය බද්ද, කැසිෙනෝ කර්මාන්ත අය බද්ද, 
සුපිරි වාසි බද්ද, ජංගම දුරකථන කියාකරු අය බද්ද, නිවාස සඳහා 
සෘජු චන්දිකා ෙසේවා අය බද්ද, චන්දිකා ස්ථාන අය බද්ද, කීඩා 
සඳහා ෙවන් වූ නාලිකා අය බද්ද, මන්දිර බද්ද, විගමන බද්ද සහ 
ෙමෝටර් වාහන ආනයනකරුවන්ෙග් බලපත ගාස්තුව පැනවීම සිදු 
කරනු ලබනවා. 

ඊට අමතරව සඳහන් ෙනොකරපු ෙදයක් තිෙබනවා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 2011 අංක 21 දරන විදුලි සංෙද්ශ බදු 
පනත ඉවත් කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් පනතට හසු වන විදුලි 
සංෙද්ශ සමාගම් කිහිපයක් විෙරෝධය දැක්වූවා, "ලාභයක් නැහැ. ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙම් සමාගම් වහන්න ෙවයි." කියා. ඒ නිසා ඒක 
ඉල්ලා අස් කර ෙගන තිෙබනවා. 2011 අංක 21 දරන විදුලි සංෙද්ශ 
බදු පනත ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප කාරණා කිහිපයක් ෙදස 
බැලිය යුතුයි. එයින් පධානම කාරණය තමයි ෙලෝක ආර්ථිකෙය් 
ඇති ෙවලා තිෙබන අවපාතය. අෙප් රටට විතරක් ෙනොව 
යුෙරෝපෙය් රටවලටත් ෙම් තත්ත්වය බලපා තිෙබනවා, ආසියාෙව් 
රටවලටත් බලපා තිෙබනවා. ෙලෝක ආර්ථිකය හසුරුවන්න ගියපු 
විශාලතම බලවතා තමයි චීනය. චීනය බලාෙපොෙරොත්තු වූ 
ඉලක්කයට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ෙගන එන්න ඔවුන්ට අපහසු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සමඟම අප ඒකට හුරු වීම සඳහා ඉදිරි 
කාලෙය්දී යම් යම් තීන්දු ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. මා හිතන විධියට 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙමොන ෙදය කථා කළත්, ආර්ථික ය 
කළමනාකරණය කරන්ෙන් නැතුව අපට ඉදිරියට යන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙනොකෙළොත් 
අනාගතෙය්දී පශ්න රාශියක් මතු ෙවනවා. ඒ පශ්න මතු වන්ෙන් 
ෙලෝක ආර්ථිකයත් සමඟ.  

අද ෙත්වලට ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය, රබර්වලට ඇති 
ෙවලා තිෙබන පශ්නය ක්ෂණිකව ඇති වුණු ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙතල් මිල පශ්නයත් ෙමයට බලපා තිෙබනවා. රුසියාව තමයි 
අෙපන් වැඩිෙයන්ම ෙත් මිලට ගත්ෙත්. මුලදී රුසියාව සියයට 
42ක් අෙපන් ෙත් මිලට ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ එය සියයට 36ට 
බැස්සා. ඊට පසේසේ එය සියයට 24ට බැසස්ා. දැන් ඒ පමාණය 
ඊටත් වඩා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මැද ෙපරදිග රටවලට මුදල්, 
ෙතල්වල පශ්නය නිසා. එක පැත්තකින් ඒ ෙගොල්ලන් යුද්ධයකට 
පැටලිලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙතල් මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
කාරණා ඔක්ෙකෝම අෙප් ෙත් කර්මාන්තයට බලපා තිෙබනවා. 
රබර් කර්මාන්තයට බලපා තිෙබනවා. ෙලෝක ආර්ථිකයත් සමඟ 
තමයි අපට ෙම් තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන්න වන්ෙන්.  

2008 වසෙර්දී ෙම් තත්ත්වය ඇති වුණාම කැබිනට් මණ්ඩලයට 
කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර ෙත් සඳහා සහනාධාරයක් ලබා 
දුන්නා. දැනුත් සහනාධාරයක් ෙදනවා. නමුත් ඒක ඍජුව මිනිසුන්ට 
දැෙනන කමෙව්දයක් නැති නිසා තමයි ඒ ගැන නැවත හිතන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2008 වස ෙර්දී කර්මාන්තශාලාවලින් ෙගවන්න 
තිබුණු ණය සියයට 50කින් කපා හැරීම සිදු කළා. ඒ ෙගොල්ලන්ට 
දීර්ඝ කාලීනව ණය ෙගවීෙම් සැලසුමක් ලබා දුන්නා. විදුලි බිල 
සියයට 50ක් අඩු කළා. කර්මාන්තකරුවන්ට මාස හයක කාල 
සීමාවක් දුන්නා, ණය ෙගවන්ෙන් නැතුව ෙපොලිය පමණක් 
ෙගවන්න. 2008 වසෙර්දී කැබිනට් පතිකාවක් මඟින් ෙම් විධිෙය් 

යම් යම් කියාමාර්ග අර ගත්තා. ඒ නිසා ෙම් වතාෙව්දීත් අපට ෙම් 
ගැන හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා. 2008 වසෙර්දී ඇති වූ 
තත්ත්වයටත් වඩා ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයකට ඉදිරි කාලෙය්දී 
ෙත් කර්මාන්තයට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙත් 
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඉදිරි කාලය ඇතුළත 
අපට යම් පියවරක් ගන්න සිදු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කරපු 
ෙයෝජනාවලින් වියදම් සීමාව ඉක්මවා යන්ෙන් නැහැ. ඒ වියදම් 
සීමාව තුළ තමයි ෙමය කියාත්මක කරන්ෙන්. 2015 අය වැයට 
ෙමය බලපාන්ෙන් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී තවත් අණ පනත් කිහිපයක් 
ෙගෙනන්න තිෙබනවා. එහිදී මා අදහස් පකාශ කරන්නම්. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා ට 
මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

ෙදොළහක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.00] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම 2015 ජනවාරි 08 
වැනි දා කියන්ෙන් ෙම් රටට සුවිෙශේෂ දවසක්. ෙමොකද, ෙම් රට 
ඒකාධිපති පාලනයකින් යහ පාලනයකට පරිවර්තනය වීම ආරම්භ 
වුණු දවස හැටියට පසු ගිය ජනවාරි 08 වැනි දා හඳුන්වන්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම තව පැත්තකින් බැලුෙවොත් ෙම් රෙට් 
අධිකරණය, ෙපොලීසිය ඇතුළු ආයතනවල රාජ්ය නිලධාරින්ට 
තමන්ෙග් බුද්ධිය අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කාලයක් 
නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කළ දවස වශෙයනුත් පසු ගිය ජනවාරි 
08 වැනි දා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒකාධිපති පාලනයක් නිසා ෙම් 
රෙට් සුපිරි ධනවත් පන්තියක් නිර්මාණය වුණා. බහුතර මධ්යම 
පාන්තිකයන්, අඩු ආදායම් ලාභින් දුක් වින්දා. එහිදී විෙශේෂ අය 
වැය ෙල්ඛනයක් මඟින් ඩීසල්, ෙපට්රල් හා භූමිෙතල්වලත්, පාන් 
පිටි, සීනි, කිරි පිටි වැනි අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවලත් මිල අඩු කර 
ඒ අයට සහන සලසා ෙදන්න කටයුතු කළා.   

 වැඩිහිටියන් ආරක්ෂා කිරීමට විවිධ සහන ලබා දීම  ආරම්භ 
කළ දවසක් විධියටත් අපට ජනවාරි 08ෙවනි දා හඳුන්වන්න 
පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිවිෙරෝධී ෙලස 
මුදල් එකතු කරලා, විෙශේෂෙයන් කාල්ටන් සුපිරි පන්තියක් ෙම් 
රෙට් නිර්මාණය කර අයුතු ආකාරයට ධනය උපයන ඒ අයව 
ආරක්ෂා කරෙගන, ෙම් රෙට් සියයට අනූනමයකට වැඩි 
පිරිසකෙග් ආර්ථිකය අන්ත විධියට කඩා වැෙටද්දී, එය ෙවනස් 
කරලා, ෙම් රෙට් එක රෙජක් ෙවනුවට ජනතාව රජ කරවන්න 
පියවරක් ආරම්භ කළ දිනයක් වශෙයන් ජනවාරි 08ෙවනි දා අපට 
හඳුන්වන්න පුළුවන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීට සුළු ෙමොෙහොතකට 
ෙපර ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරු කණ්ඩායමක් ෙබෝඩ් අරෙගන 
දැඟළුවා. ෙම් කණ්ඩායමට එදා මන්තීවරු 40ක් සිටියා. අපි එදා 
කිව්වා අලි බබායි ෙහොරු හතළිහයි කියා. දැන් අලි බබාෙග් ෙහොරු 
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40 ෙහොරු 20කට බැහැලා තිෙබනවා. තව ටික දවසක් යනෙකොට 
අෙප් ෙම් යහ පාලනෙය් පතිඵල වශෙයන් -අපි සුදු වෑන් එවන්ෙන් 
නැහැ- ෙම් කණ්ඩායමට බංෙකොෙලොත් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් 
හිමි ෙවනවා අපිට  දකින්න පුළුවන් ෙවයි. පසු ගිය දවස්වල 
තමුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න මහ මඟට බැහැපු ශිෂ්යයන්ට 
පහරදීමට විරුද්ධව තමයි ෙම් අය අද කථා කෙළේ. අපත් ඒ ගැන 
කටයුතු කරනවා.  අපිත් ඒ ගැන කථා කරනවා. අපිත් ඒ ගැන 
ෙසොයා බලනවා. ඇයි ෙමෙහම වුෙණ් කියා අපිත් බලනවා.   

එදා මෙග් ගෙම් ෙබොන්න වතුර ඉල්ලූ පාසල් ශිෂ්යයන් 
ෙදන්ෙනකුට ෙවඩි තබා මරා දමනෙකොට ෙම් කියන කණ්ඩායම, 
කැණහිළුන් වාෙග් ෙකොෙහේද හිටිෙය් කියන එක තමයි උත්තර 
ෙහොයා ගන්න තිෙබන පශ්නය.  එදා මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයට 
බය ෙවලා  කථා කරන්න එළියට ආෙව් නැහැ. නමුත් අද  අපි ෙම් 
පශ්නය ගැන කටයුතු කරමින් සිටිද්දී, ෙම් පහරදීම්වලට විරුද්ධව  
කථා කරනවා. වර්තමාන රජය අධ්යාපනය මූලික කරෙගන, 
අධ්යාපනයට මුල්තැන ෙදමින් ඉදිරි අය වැය සකස් කිරීමට කටයුතු 
කරද්දී කඩාකප්පල්කාරී ව්යාපාරයක් තමයි ෙම් කරෙගන යන්ෙන් 
කියා අපි දන්නවා. අද ආරක්ෂාව සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු ෙදොරටුව 
අසළට ෙපොලීසිය ෙගනාවා කියා ෙම් අය කෑ ගැහුවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එදා මෙග් ගමට - වැලිෙව්රිය 
පෙද්ශයට රතුපස්වල පෙද්ශයට- ෙපොලීසිය විතරක් ෙනොෙවයි, 
හමුදාවත් කැඳවා මහදවල් අමු අමුෙව් පාසල් ශිෂ්යයන්ව ෙවඩි තබා 
මරා දමද්දී ෙම් අය ෙමොනවාද කෙළේ? එක ෙබෝඩ් එකක්වත් 
අරෙගන ආවාද? මැති-ඇමතිකම් දරාෙගන, ඒවාට මුවාෙවලා 
හිටියා මිසක් එදා ඔය හඬ තිබුෙණ් ෙකොෙහේද කියලා විෙශේෂෙයන්ම 
අහන්න ඕනෑ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා සහ ගරු රවි කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා පමුඛ ෙම් 
රජය අද  විශාල මූල්ය පරිවර්තනයකට කටයුතු කරමින් සිටිනවා. 
අෙප් අලුත් ආණ්ඩුව පත්ෙවලා මාස ෙදකක් වාෙග් කාලයක් තුළ 
අපි විෙද්ශ රටවල් සමඟ සහසම්බන්ධතාව ෙගොඩ නඟාෙගන, එදා 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා ඇති කළා වාෙග් ආර්ථික විප්ලවයක් 
නැවතත් ෙම් රෙට් ඇති කරන්නට සැරෙසන ෙමොෙහොතක් තමයි, 
ෙම්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය ෙලෙහසි පහසු වැඩක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට එන්න ඉස්සර ෙවලා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙමෙහය වූෙය් එතෙනෝල්වලින්. එතෙනෝල් 
ව්යාපාරිකෙයෝ එෙහමත් නැත්නම් කැසිෙනෝ ව්යාපාරිකෙයෝ තමයි 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහය වූෙය්. එෙහමත් නැත්නම් අවි 
ජාවාරම්කාරෙයෝ තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙමෙහය වූෙය්. 
එෙහමනම් එවැනි ව්යාපාරවලින් ෙමෙහයවනු ලැබූ ආර්ථිකය, ඒ 
කළු සල්ලිවලින් ෙමෙහයවනු ලැබූ ආර්ථිකය අද යහපත් 
කර්මාන්ත තුළින් ෙමෙහයවන ආර්ථිකයක් බවට නිර්මාණය 
කරන්නට හදන විප්ලවය ෙලෙහසි පහසු කාර්යයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ කර්තව්ය කරෙගන යෑම සඳහා තමයි අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත්, ගරු රවි 
කරුණානායක මුදල් අමාත්යතුමා ඇතුළු රජය උත්සාහයක 
ෙයෙදන්ෙන්. පසු ගිය රජය කාලෙය් "ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩියි" 
වාෙග් ෙලොකු ෙලොකු කථා කිව්වා.  නමුත් බදු අය කරලා ෙමොනවාද 
කෙළේ? කළු සල්ලි නිර්මාණය කරපු ව්යාපාරිකයන්ෙග් 
සාක්කුවලට නැවතත් ෙම් මුදල් ගියා මිසක් නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාව ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් සල්ලි වියදම් කළාද? ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 
පද්ධතිය අලුත් ආකාරයකට නිර්මාණය කළාද? නිදහස් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාවක් භුක්ති විඳීමට ෙම් රෙට් ජනතාවට හැකියාව ලැබුණාද? 
නිදහස් අධ්යාපනය නිදහෙසේ භුක්ති විඳින්නට ෙම් රෙට් දරුවන්ට 
ඉඩ කඩ හැදුණාද? තමන්ෙග් දරුවා ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා 
පාසලක් ෙසොයා ගැනීමට ෙදමව්පියන් ෙමොනතරම් දුක් වින්දාද? ඒ 

සඳහා ෙම් බදු මුදල් වියදම් කළාද කියා පශ්නයක් තිෙබනවා. එදා 
රජ පවුලක්; එක පවුලක් වටා ෙගතී තිබුණු ආර්ථිකය, අද මුළු 
රෙට්ම ජනතාව රජ කරවන්නට නිර්මාණය කිරීම එතරම් ෙලෙහසි 
වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ අභිෙයෝගය වර්තමාන රජය 
භාරෙගන ඉෂ්ට කරමින් යනවා කියන කාරණයත් සතුටට 
ෙහේතුවක් වනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බදු ආදායම් ගැන කථා 
කෙළොත්, ෙම් රට කරවන සම්පූර්ණ ආදායෙමන් සියයට 90ක් අය 
කර ගන්ෙන් බදු ආදායම තුළිනුයි. එෙලස බදු ආදායෙමන් සියයට 
90ක් අය කර ගනිද්දී එයිනුත් සියයට 80ක් අය කර ගන්ෙන් 
වකබදුවලින්. ඒ කියන්ෙන් අහිංසක මිනිසුන්ෙගන්, අඩු ආදායම් 
ලාභීන්ෙගන්, මැදි පන්තිෙය් ජනතාවෙගන් සීනි ටිකට, ෙත් ෙකොළ 
ටිකට, පිටි ටිකට එෙහමත් නැත්නම් සබන් කෑල්ලට බදු අයකරලා 
තමයි සියයට 80ක්ම බදු අය කර ගන්නා කමය නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් සෘජු බදු ව්යාපාරිකයන්ෙගන්, ධනවතුන්ෙගන් 
අය කරන බදු පමාණය සියයට 19 දක්වා ෙම් පතිශතය තුළ අඩු 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අපි දන්නවා, රටක සාධාරණ සමාජයක් 
නිර්මාණය කරන්නට නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් වක බදු පමාණය 
සියයට 60 දක්වාත්, සෘජු බදු පමාණය සියයට 40 දක්වාත් ෙගොඩ 
නැංවීමට සිදු වනවා කියලා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් එෙහම 
ෙදයක් දැක්ෙක් නැහැ. බදු අය කිරීෙමන් වැඩි පතිශතයක් අහිංසක 
ජනතාවෙගන් සීනිවලට, පිටිවලට, බස ් ගාස්තුවලට, ඩීසල්වලට, 
ෙපටල්වලට, එදිෙනදා අත්යවශ්ය දව්යවලට, අඩු ආදායම්ලාභියා 
පවා පාවිච්චි කරන ආහාරවලට එකතු කළා මිසක් ධනවත් 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන්, ඒ රජය නිර්මාණය කළ කාල්ටන් පන්තිෙය් 
ව්යාපාරිකයන්ෙගන් අය කරනවා අපි දැක්ෙක් නැහැ. ඒ සියලු 
ෙදනා ඒ බදුවලින් මිදී යනවා දැක්කා වාෙග්ම අහිංසක ජනතාවට 
ජීවත් වන්නට බැරි තත්ත්වයක් ඇති වන එකයි අපි දැක්ෙක්. අපි 
දන්නවා, ෙම් සෘජු බදු අය කිරීමට ෙම් රට අෙපො ෙහොසත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකද කියලා. සෘජු බදු අය කිරීමට එෙහමත් 
නැත්නම් ව්යාපාරිකයන්ෙගන්, ධනවත් අයෙගන්, මුදල් 
උපයන්නන්ෙගන් බදු එකතු කරන එක අඩු ෙවලා, සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් සීනිවලට, පිටිවලට, කිරිපිටි පැකට් එකට බදු එකතු 
කරලා බදු අය කරන කමය නිර්මාණය වුෙණ් ඇයි? අපි දැක්කා, 
එදා බදු අය කරන නිලධාරින් විවිධ බලපෑම් තුළින්, අල්ලස් ගැනීම් 
කියාවලියන්ෙගන් රිංගලා පැනලා ගිය අන්දම. අපි විෙශේෂෙයන්ම 
දන්නවා, ෙම්වා නතර කිරීම් සඳහා අලුත් කමයක් නිර්මාණය 
කරන්නට සිදු ෙවන බව. පසු ගිය කාලෙය් දී අපි දැක්කා, ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා ෙම් කමයට අවශ්ය මුදල් ෙසොයා ගන්නා 
අන්දම. ෙමොකද, ඒ බලපෑම්වලින් ෙවනස් කරන ෙද්, ඒ 
අල්ලස්වලින් ෙවනස් කරන ෙද්, ෆයිල්  ෙහොරකම් කරලා, ෆයිල් 
ෙවනස් කරලා ෙම් බදු අය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙවනස් කරන ෙද් 
නැති කරන විධියට නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීලා අලුත් 
කමෙව්දයක් ෙම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ඇති කරන්න කාලය 
උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා නව රජය කටයුතු කර ෙගන යාම 
ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව බදු ආදායම දිහා බැලුවාම 2010 දී 
සියයට 12.9යි; 2011 දී සියයට 12.4යි; 2012 දී සියයට 11.5යි; 
2013 දී සියයට 11.6යි; 2014 දී 10.7යි. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
බදු එකතු කරන ආදායම එන්න එන්නම අඩුෙවලා ගිහින් 
තිෙබනවා.  නමුත් අපි දන්නවා, ෙම් බදු ආදායම සාමාන්යෙයන් 
යහපත් පාලනයක් තිෙබන රටක සියයට 20 දක්වා ෙගනා යුතු 
බව. නමුත් අෙප් රෙට් සිද්ධ වුෙණ්  එන්න එන්නම ෙම් අදායම 
පහළ බැසීමයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලසට බැලුවත්, 2013 දී 13.1 ක් විධියට 
සටහන් ෙවනවා; 2014 දී 12.2ක් ෙවලා තිෙබනවා. එතැනත් 
අඩුවීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. එෙහම නම් අපි සියයට 20ක් දක්වා 
යනවාද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රජ ෙය් බදු ආදායම 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලසට බැලුවත්  2013දී 
සියයට 11.6යි; 2014 දී 10.7යි. නමුත් ෙමය  සියයට 20 දක්වා 
යන්න ඕනෑ. අපි පුරසාරම් ෙදෙඩව්වත් ෙමෙතක් කල් ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්  ආපස්සට මිසක්  ඉදිරියට ෙනොෙවයි කියන එක ෙම් 
මහ බැංකු වාර්තාවලින් පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 
ගණනකින් ෙම් රෙට්  බදු ෙනොවන ආදායෙම්ත්  ෙවනසක් ෙවලා 
නැහැ. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලසට ගත්තාම 
සියයට 1.5 ක පමාණයකම තමයි බදු ෙනොවන ආදායම හැටියට 
සඳහන් වන්ෙන්. එහි ෙවනසක් ෙවලා නැහැ. අංක ගණිතෙයන් 
එෙහමත් නැත්නම් ඉලක්කම්වලින් බැලුෙවොත් රජෙය් ආදායම 
2013 දී රුපියල් බිලියන 1,137ක් ෙවලා තිෙබනවා; 2014 දී එය 
රුපියල් බිලියන 1,195ක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් අගයන් 
දිහා බැලුෙවොත් සියයට 1.5ක වර්ධනයක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය තුළ ෙම් පතිශතය ෙවනස් වුෙණ් නැතත් 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජෙය් ආදායෙම් අගය සියයට 
1.5කින් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් වැඩිවීම සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් වක බද්ෙදනුයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මට  තව විනාඩි පහක් ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි. කථා කරන්න කවුරුවත් නැහැ ෙන්. ඒ 
කියන්ෙන්, මැදි ආදායම් සහ අඩු ආදායම් ලබන අහිංසක අයෙගන්  
බදු එකතු කරලා තමයි සියයට 10.1කින් වක බදු පමාණය වැඩි 
කරෙගන  තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් සෘජු බදු ආදායම  එන්න එන්නම 
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලක්ෂ 200ක ජනතාවක් ෙම් 
රෙට් ඉන්නවා. ඒ ජනතාවෙගන් ලක්ෂ ෙදකක් පමණයි 
ෙපෞද්ගලිකව බදු ෙගවන්ෙන්. තමුන්ෙග් වැටුෙපන් බදු ෙගවන අය 
530,000ක් ඉන්නවා. 2011 වාර්තාව අනුව ෙම්  රෙට් බදු ෙගවන 
ව්යාපාර තිෙබන්ෙන් 33,000යි. ඒ ව්යාපාරවලිනුත් හරියට, 
ෙවලාවට බදු ෙගවන්ෙන් සියයට 58යි. බදු ෙගවන ව්යාපාර 
33,000නුත් හරියට, ෙවලාවට බදු ෙගවන්ෙන් ව්යාපාර 19,000ක් 
වාෙග් පමාණයක්. ඒ ව්යාපාර 19,000නුත්, ව්යාපාර 5,300ක් වාෙග් 
පමාණයක් තමයි හරියටම බදු ෙගවන්ෙන්. අනික් අය ෙබොරු 
අගයක් දමලා තමයි බදු ෙගවන්ෙන් කියලා වාර්තාවල සඳහන් 
ෙවනවා. එෙහම නම් ෙම් බදු ව හය, බදු අය කරන කමෙව්දය 
ෙවනස් කිරීමට කාලය දැන් එළැඹිලා තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් බදු වර්ග 25ක් තිෙබනවා. ෙගයක් නිර්මාණය 
කිරීෙම්දී, භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීෙම්දී, මිල දී ගැනීෙම්දී, 
පරිෙභෝජනය කිරීෙම්දී ෙගවිය යුතු බද්ද ෙමොකක්ද කියලා 
ෙකෙනකුට අවෙබෝධ කර ගන්න බැහැ. ඒ තරම්ම ෙම් රෙට් 
තිෙබන බදු කමය සංකීර්ණයි. බදු වර්ග 25ක් තිෙබනවා එක 
භාණ්ඩයටම අදාළ  වන. ඒ අනුව බැලුවාම ෙම් බදු කමය ගැන 

ඉෙගන ගන්න ෙවනම course එකක් කරන්න ඕනෑ. නමුත් දියුණු 
රටවල සාමාන්යෙයන්  බදු වර්ග 8ක්, 10ක් වාෙග් පමාණයක් 
තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ තැනට අපිත් යා යුතු ෙවනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
බදු පතිපත්තිය ගැන රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට 

කියන්න. ළඟදී අය වැය ඉදිරිපත් කරනවාෙන්. ඔබතුමා ෙහොඳ 
අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් ඒකාබද්ධ සම්මුතිවාදි නව රජයක් නිර්මාණය කරලා 

උත්සාහ කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? එක පතිපත්තියක් තුළට ෙම් බදු 
ව හය ෙගෙනන්නයි රජය උත්සාහ කරන්ෙන්.   

පසු ගිය දවස්වල වුණු සිද්ධි අපි දැක්කා. බදු නිලධාරින් 
කලකිරුණා. සුදුසුකම් නැතිව මුල් පුටුවලට ෙවන ෙවන 
නිලධාරින් පත් වුණා. එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අගවිනිසුරුට වුණු 
ෙද් බදු නිලධාරින්ටත් සිද්ධ වුණා. බදු අය කරන ආයතනවලටත් 
ඒවාට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වැරදි නිවැරදි කරන්න  නව 
රජය  කටයුතු කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
දැන්  කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විනාඩියකින්  මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ඒ මුල් පුටුවලට සුදුස්සන් පත් කරලා, උසස් වීම් කමෙව්දය  
හදලා ෙදන්න ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම විෂයය දැනුම මත බඳවා 
ගැනීම්  කරන්න ඕනෑ. ෙම් බදු අය කිරීෙම් කමෙව්දය නිවැරැදි 
කරන්න අවශ්ය නවීන තාක්ෂණය හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඉඩම් නිරවුල් කිරීෙම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග්ම ෙමෝටර් 
රථ ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් ආයතන 
ඒකාබද්ධව කටයුතු කරනවා අපි දැකලා තිෙබනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
[பி.ப. 3.13] 
 

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා (නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමා) 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் - கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, எனக்கு இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கியைமக்கு நன்றி. இந்த 
நாடா மன்றத்திற்கு ஆறாவ  ைறயாக என்ைனத் ெதாி  
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ெசய்தைமக்காக அந்த ெவற்றிைய வன்னி மாவட்ட மக்களின் 
பாதாரவிந்தங்களில் சமர்ப்பித் க்ெகாள்கிேறன். இந்த 
நாடா மன்றத்தில் திய அரசாங்க ம் திய ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் ஒ  நல்லாட்சி ைறையக் ெகாண் வ வதற்கான 

யற்சிைய ேமற்ெகாண் க்கின்ற ேவைளயிேல, வடக்கு, 
கிழக்கி ள்ள எம  மக்கள் பல ன்பங்கைள ம் 
ேவதைனகைள ம் இன்ைறக்கும் அ பவித் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள் என்பைத இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக அரசியல் ாீதியான, 
இனப்பிரச்சிைனத் தீர் க்கான விடயங்கைள எப்ெபா  
இந்தப் திய அரசு ைகயா ம்? என்ற அந்தச் சிந்தைனேயா , 
ெபா ளாதார ாீதியாக எங்க ைடய மக்கள் அ ப்பைட 
வசதிகளற்றி க்கின்ற அந்தச் சூழ ேல, அவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைத ம் இைளஞர் வதிகளின் ேவைல 
வாய்ப்ைப ம் இைணந்த வடக்கு-கிழக்கிேல அவர்கள் 
எதிர்பார்த்தி ப்ப  நியாயமான  என்பைத இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெதாழில் ாீதியாகப் பார்க்கப்ேபானால் எங்க ைடய கடல் 
வளத்ைத இந்திய 'ேராலர்'கள் மட் மல்ல, ெதன்னிலங்ைக 
மீனவர்க ம் சூைறயா வைதக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அங்கி க்கின்ற ப்பைடகளின் ைணேயா , 
எங்க ைடய மீனவர்கள் அவர்களின் ெதாழிைலச் சுயமாகச் 
ெசய்யவிடா  தைடகைளச் ெசய் ெகாண் க்கின்றனர். 
ெதன்னிலங்ைக மீனவர்களால் கைடப்பி க்கப்ப கின்ற தைட 
ெசய்யப்பட்ட அத்தைன ெதாழில் ைறக ம் எங்க ைடய 
ேதசத்திேல அங்கீகாிக்கப்பட்  எங்க ைடய வளங்கைள 
அபகாிக்கின்ற, சூைறயா கின்ற மிகத் ன்பகரமான 
ெசயற்பா கள் இன்ைறக்கும் நடந் ெகாண் க்கின்றன.   

விவசாயிகைளப் ெபா த்தமட் ேல அவர்க ைடய 
வாழ்க்ைக மிக ேமாசமான சூழைல ேநாக்கிப் ேபாய்க் 
ெகாண் க்கின்ற . எங்க ைடய விவசாய நிலங்கள் 
இரா வத்தின் பி க்குள் சிக்கியி க்கின்றன. எங்க ைடய 
விவசாயிகள் தங்க ைடய விவசாய உைடைமகைள, 
விவசாயத் ெதாழிைலச் ெசய்வதற்கான வாய்ப்ைப இழக்கின்ற 
சம்பவ ம்  ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற  என்பைத நான் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அைதவிட எங்க ைடய 
இனப் பிரச்சிைனத் தீர்விேல பல சந்தர்ப்பங்கைள நாங்கள் 
இழந்தி க்கின்ேறாம். இப்ெபா ம்கூட அதாவ  திய 
அரசும் இ  விடயத்தில் ஒ  சமிக்ைஞையக் காட்டவில்ைல 
என்ப ம் எங்க ைடய மக்கள் மத்தியிேல ஒ  
ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற .  

எங்க ைடய இைளஞர்கள் 1983ஆம் ஆண்  
ெவஞ்சிைறகளிேல ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். 
தங்கத் ைர, குட் மணி, ெஜகன் ேபான்றவர்கேளா  20க்கு 
ேமற்பட்டவர்கள் அங்கு ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்கள். 
அன்றி ந்  ஆ தப் ேபாராட்டம் மிக வ ைமெபற்ற ; இன 
வி தைலக்கான ேபாராட்டம் மிக ம் வ வான ஒ  சூழ ேல 
இடம்ெபற்ற . சிைறயில் நடந்த அந்தச் சம்பவம் ஓர் 
உதாரணமாக - ஓர் எ த் க்காட்டாக இ ந்ததன் காரணமாக 
எங்க ைடய இனப் பிரச்சிைனத் தீர் க்கான ஆ தப் 
ேபாராட்டம் மிக எ ச்சி கண்ட வரலாற்ைற நான் இங்கு 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். சிைறயிேல இ க்கின்ற 
எங்க ைடய இைளஞர்கள் வி தைல ெசய்யப்ப வார்களா 
அல்ல  அவர்கள் எந்த வைகயிேல வி தைல 
ெசய்யப்ப வார்கள் என்ற ாீதியிேல சிந்திக்கின்ற ஒ  காலம் 
மீண் ம் உ வாகியி க்கின்ற . அவர்க ைடய 
விடயங்கைள இந்த அரசு எவ்வா  ைகயாளப் ேபாகின்ற ? 
இ  குறித் ப் பல பலதரப்பட்டவர்கள் ெசால்கின்ற 

க த் க்கைளக் ேகட்  இன்ைறக்கு அந்த அரசியல் ைகதிகள் 
குழம்பிய நிைலயில் இ க்கின்றார்கள். ஏெனன்றால், 
அைமச்சர்கள் மற் ம் சில பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இ  
சம்பந்தமாக ஒவ்ெவா  க த்ைதச் ெசால் கின்றனர். 

ஜனாதிபதி அவர்கள் உண்ணா ேநான்  இ ந்த தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகைள வ கின்ற 7ஆம் திகதிக்கு ன்னர் 
வி தைல ெசய்வதாக வாக்கு தி அளித்ததன் பின்  இந்த 
உண்ணா ேநான்  ைகவிடப்பட்ட . எங்க ைடய 
எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம் சுமந்திரன் அவர்க ம் நா ம் அங்கு 
ெசன்  அந்த உண்ணா ேநான்ைப த்  ைவத்ேதாம். அந்த 
வைகயில் அந்தப் ெபா ப் ம் கடைம ம் எங்க க்கு 
இ க்கின்ற . இந்த விடயத் க்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
ெபா ப் க் கூற ேவண் ம். அவர  வாக்கு தியின் 
பிரகாரேம உண்ணா ேநான்ைப எங்க ைடய இைளஞர்கள் 
ைகவிட்டார்கள். ஆனால், அ குறித்  இற்ைறவைரக்கும் 
ஜனாதிபதி அவர்கள் வாய் திறக்கா  ெமளனியாக இ ப்ப  
எங்க க்கு ஒ  சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த் கின்ற .  

நான் எதற்காக 1983ஆம் ஆண்ைடப் பற்றிக் 
குறிப்பிட்ேடன் என்றால், மீண் ம் சிைறயில் அவ்வாறான ஒ  
சம்பவம் இடம்ெபறக் கூடா  என்பதற்காக. எனேவ, ஒ  
வி தைல ேவட்ைக  எ கின்ற வாய்ப்ைப மீண் ம் உ வாக்க 
ேவண்டாம் என்பைத நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். 1983 இல் நடந்த அந்த அனர்த்தத்தின் 
காரணமாக அவர்களின் வி தைல ேவட்ைக என்ப  

ெகாண்ெட ந்த . அேத வி தைல ேவட்ைகைய, 
அதாவ  இன்ைறக்குச் சிைறயிேல வா கின்ற எங்க ைடய 
இைளஞர் வதிகளின் ஊடாக மீண் ம் ஒ  ேபாராட்டத்ைத 
ஆரம்பிப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்ைத இந்த அரசு 
உ வாக்கக்கூடா . அப்ப  உ வாக்கினால், "தமிழ் 
இைளஞர்கள் இன்ெனா  ேபாராட்டத்ைதத் ெதாடங்கு 
வதற்கான நிைலைமைய இந்த அரசு உ வாக்கியி க்கின்ற " 
என்ற பழிச்ெசால்ைல நிச்சயம் நீங்கள் ஏற்கேவண் யி க்கும் 
என்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

அன்ைறய அரசாங்கம் கல்வியில் தரப்ப த்தைலக் 
ெகாண் வந்தைத எதிர்த் த் தமிழ் இைளஞர்கள் 
ேபாராட்டத்தில் இறங்கி ம் எவ்வித பய ம் கிட்டவில்ைல. 
அதன் அ ப்பைடயிேலேய எங்க ைடய வி தைலப் 
ேபாராட்டம் உ வாகிய . அேத பாணியில்தான் இன்  
ெதன்னிலங்ைகயிேல இைளஞர்கள் தாக்கப்ப கின்ற, 
ைநயப் ைடக்கப்ப கின்ற சம்பவங்கள் இடம்ெப கின்றன. 
இைவ வடக்கு, கிழக்கிேல ஏராளமாக நைடெபற்  

ந்தி க்கின்றன; இன்ன ம் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்றன. அந்த ேநரத்திேல எங்க ைடய 
இைளஞர்கள் இந்தத் தரப்ப த்தைல எதிர்த் ப் 
ேபாரா யேபா ம் அன்ைறய அரசாங்கம் இவ்வாறான 
வன் ைறையத்தான் ைகயாண்ட . அந்த வைகயிேலதான் 
இப்ெபா ம் நியாயம் ேகட்ட எங்க ைடய இைளஞர்கைள, 

வதிகைள, ப த்தவர்கைள இந்த அரசாங்கம் அ த்  
ெநா க்கி அவர்கைள ெமளனிக்கச் ெசய்ய யற்சித்தால் 
மீண் ம் இைளஞர்கள் கிளர்ந்ெத ந்  தங்க ைடய 
வி தைலைய, சுதந்திரத்ைதப் ேபண ற்ப வார்கள். 
நிைலைமகைளப் பார்க்கின்றேபா  அத்தைகய ஒ  நிைலக்கு 
இந்த அரசாங்கம் மீண் ம் வித்திடப் ேபாகின்றதா? என்ற ஒ  
சந்ேதகம் எ கின்ற . எனேவ, இைளஞர்கைளச் சீண்ட 
ேவண்டாம்! இந்த அரசு இைளஞர்கைளச் சீண்டக் கூடா . 
அப்ப  அவர்கைளச் சீண் னால், அவர்கள் தங்க ைடய 
வி தைலைய ேநாக்கி நைடேபா வைத உங்களால் 
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ஒ க்கா ம் த க்க யா  என்பைத இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
நான் குறிப்பிட  வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, இைளஞர்கைளத் 
தாக்கிய இந்தச் சம்பவமான  வன்ைமயாகக் 
கண் க்கப்படேவண் ய ஒ  விடயமாகும். அதனால்தான் 
எங்க ைடய எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அவர்கள் அந்தச் 
சம்பவத்ைத ஒ  தீர்மானமாக இந்தச் சைபயிேல 
ெகாண் வந்  உைரயாற்றினார்.  

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினராகிய எங்கைளப் 
ெபா த்தமட் ேல இனப்பிரச்சிைனக்கு அரசியல் தீர்  
ேவண் ம் என்ப  க்கியமானதாகும். ஒ  நல்லாட்சிையச்  
ெசய்கி்ேறாெமன்  ெசால்கின்ற அரசு இற்ைறவைரக்கும் 
எங்க ைடய பகுதியிேல எந்தெவா  மாற்றத்ைத ம் 
ெகாண் வரவில்ைல என்பைத நான் இந்த உயர் சைபயிேல 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். சிைறயி ள்ள தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகளின் வி தைல என்ப  மிக க்கியமான .  அத் டன், 
எங்க ைடய இைளஞர், வதிகளின் ேவைலவாய்ப்  
விடயத்திற்கு க்கியத் வம் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். 
எங்க ைடய கடற்பகுதிைய, காணிைய - நிலத்ைத,  நாங்கேள 
ஆளக்கூ ய வைகயிேல எங்க க்கு வழிசைமத் த் 
தரேவண் ம். அந்த வாய்ப்ைப ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் 
அவர்க ம் ெசய் த கின்ற ஒ  நிைலைம இப்ெபா  
இ க்கின்றதா? என்ப  சந்ேதகமாக இ க்கின்ற . திய 
அரசாங்கத்ைத, ஜனாதிபதிைய தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
ெதாி ெசய்தார்கள் என்ற அர்த்தத்திேல ஒ  சந்தர்ப்பத்ைதக் 
ெகா க்கேவண் ம் என்பதற்காக இந்த அரசுக்கு நாங்கள் 
ெவளியி ந்  ெதாிவிக்கின்ற ஆதரவான  ெதாடர்ச்சியாக 
இ க்குெமன்  அரசு க திவிடக் கூடாெதன்பைத ம் 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ைபப் ெபா த்தமட் ேல, 
எங்க ைடய மக்களின் வி தைலைய ம் அபிலாைஷைய ம் 
க த்திற்ெகாண்  சுயமாக அவர்கள் வாழக்கூ ய வாய்ப்ைபப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான வழிகைளக் ைகயா வ தான் 
பிரதான ேநாக்கமாக இ க்குேமெயாழிய, இந்த 
அரசாங்கத் க்கு நாங்கள் ெதாடர்ந் ம் ஆதரவளித்   
சரணாகதி அரசியைலச் ெசய்யப்ேபாவதில்ைல. வடக்கு, 
கிழக்கிேல ேபாரால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்,  அங்க னர்களாக் 
கப்பட்டவர்கள், கல்விையத் ெதாைலத்தவர்கள் இன் ம் 
இ ந்  ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்தச் சூழ ேல நல்லாட்சி 
என்  ெசால் க்ெகாண் க்கின்ற அரசாங்கம் அங்கு 
நிைலெகாண் ள்ள இரா வத்ைதக் குைறக்கின்ற ஒ  நல்ல 
ெசயற்பாட்ைடச் ெசய்ய ேவண் ம். அேதேபால எங்க ைடய 
கடல் பகுதிைய எங்க க்கு வி வித் த் தர ேவண் ம்; 
எங்க ைடய  நிலங்கைளப் ெபற் த்தர ேவண் ம்;  
எங்க ைடய அரசியல் ைகதிகைள வி தைல ெசய்  
நல் ணக்கத்ைதக் காட்ட ேவண் ம். இைணந்த வடக்கு-
கிழக்கிேல எங்க ைடய மக்கள் சுயமாக வாழ்கின்ற வாய்ப்ைப 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம் ெபற் த்தர 
ேவண் ம். இல்ைலெயன்றால், எங்க ைடய மக்கைளக் 
காப்பாற் வதற்கான பாைதயிேல நாங்கள் பயணிக்க ேநாி ம் 
என்பைத இங்கு எச்சாிக்ைகயாக நான் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, திய அரசாங்க ம் ஜனாதிபதி 
அவர்க ம் எங்கள் மக்க ைடய அத்தைன விடயங்களி ம் - 
அ  அரசியல் தீர்வாக இ க்கலாம்; அல்ல  அவர்க ைடய 
அன்றாட வாழ்க்ைகக்கு நன்ைம த கின்ற விடயங்களாக 
இ க்கலாம் - கவனெம க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க் 
ெகாண்  விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம். 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද දිනෙය් දී 

විවාදයට ලක් ෙකෙරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ඉදිරිපත් කරන ලද  නියමයන්ට අදාළව ගත්ෙතොත්, පධාන 
වශෙයන්ම ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  අත් අඩංගුවට 
ගන්නා ලද හා රාජ සන්තක කරන ලද බඩු දව්ය පිළිබඳ  වියදම් 
අත්තිකාරම් ගිණුම, ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන පකාශන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොත් මුදණය, පචාරණය හා අෙළවිය - 
පකාශන අයිතිය පසිද්ධ කිරීම, පරිවර්තන හිමිකම් මිලට ගැනීම, 
පරිවර්තන ගාස්තු හා කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් හා දීමනා ඇතුළුව - 
අත්තිකාරම් ගිණුම පිළිබඳවත් යම් කරුණු කිහිපයක් අවධාරණය 
කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය ෙසේවකයන් හැටියට 
ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තු නිලධාරින්ට, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙම් නිලධාරින්ට වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් 
සමහර නිලධාරින්ටත්, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ වැටලීම් ඒකකවලත් අත් 
අඩංගුවට ගන්නා භාණ්ඩ සම්බන්ධෙයන් අත්තිකාරම් ෙගවීමක්, 
rewards ෙගවීමක් සිදු කරන බව අප දන්නවා. නමුත් පසු ගිය 
කාලෙය් අප දැකපු ෙදය තමයි, ෙර්ගු නිලධාරින් පිරිසක් - කිහිප 
ෙදෙනකු ෙවන්න පුළුවන්, සුළු පිරිසක් ෙවන්න පුළුවන්- තමන් 
අත් අඩංගුවට ගන්නා භාණ්ඩ පිළිබඳව ලැෙබන ත්යාග මුදලට වඩා 
අත් අඩංගුවට ෙනොෙගන එම භාණ්ඩ නිදහස් කිරීෙමන් ලැෙබන 
අනියම් වාසි පිළිබඳව සලකා බලා කටයුතු කරපු අවස්ථා ඕනෑ 
තරම් තිබුණාය කියන කාරණය. ඒ අනුව පසු ගිය කාලෙය් ශී  
ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් ගණන් 
එළියට ගිය ආකාරය අපි දැක්කා. තවත් ඒ ආකාරෙය් ගනුෙදනු 
ෙගොඩාක් සිදු වුණා. ලංකාව  ෙම් ආසියා පැසිපික් කලාපෙය්ම මත් 
දව්ය පවාහනය කරන, ෙබදා හරින මධ්යස්ථානයක් ෙමන්ම 
අපිකානු කලාපයටත්, මැද ෙපරදිග කලාපයටත් මත් දව්ය හුවමාරු 
කරන මධ්යස්ථානයක් බවට පත් වුණා. ඒ තත්ත්වයට  පත්වන්නට  
බලපාපු ෙහේතු අතෙර් ෙද්ශපාලන - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

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

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

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අත්තිකාරම් ගිණුම 

පධාන වශෙයන්ම තිබුෙණ්  ෙමන්න ෙම් ත්යාග පදානය කියන 
කියාවලියට අදාළවයි.  නමුත් අවශ්ය කරන තත්ත්වයට එහා ගිය 
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අවිධිමත්, නීති විෙරෝධි, රෙට් පවතින තත්ත්වය ඉක්මවා යන 
කියාවලියක් සිද්ධ වුණා. ෙමය සාමාන්යෙයන් ව්යාපාර ක්ෙෂේතෙය්,  
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක සම්බන්ධ 
ෙවන අය අතර තිෙබන පශ්නයක්. පසු ගිය දවස්වලත් අපි දැක්කා, 
ෙර්ගු නිලධාරින් තුන් ෙදෙනකු රුපියල් මිලියන 125ක  අල්ලස් 
ගැනීමකට හසු වුණු බව. ෙම් වනෙකොට එහි පරීක්ෂණ මට්ටම 
ෙමොකක් ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් අල්ලස් ගැනීම පිටු 
පස තවත් කථා තිෙබන බව පකාශයට පත් වන්නට පටන් ගත්තා. 
ෙමොකද, ඒ අල්ලස් ගැනීෙම් පමාණයයි,  අල්ලස ෙනොෙගන ඒ 
වැටලීම සිදු කිරීෙමන් අත් අඩංගුවට ගන්නා භාණ්ඩ 
සම්බන්ධෙයන්  ලැෙබන ත්යාග මුදලයි අතර  යම් පරතරයක් 
තිෙබනවා. ඒ අතර තිෙබන පරතරය නිසා එම භාණ්ඩවල 
හිමිකරුවන් සමඟ  නිලධාරින් සම්බන්ධතා ඇති කර ගන්නවා, 
ෙවනත් ගනුෙදනුවලට.  ෙම්ක තමයි, බරපතළ තත්ත්වය. සමහර 
ෙව්ලාවට ඒ කියාවලිය පිටු පස  ෙද්ශපාලනඥයකු හිටිෙයොත්, 
තත්ත්වය තවත් භයානක ෙවනවා. ඒ නිසා එම නිලධාරියා ආත්ම 
ෙගෞරවයත් රැක ෙගන, ඒ නිලධාරියාට වැටුෙපන් ලැෙබන 
පමාණය ඒ ගන්නා අවදානමට සාෙප්ක්ෂව පමාණවත් ෙනොවන 
නිසාත්, ඔහු වැටලීමක් කරන්න ගියාම සාමාන්ය රාජකාරිය 
ඉක්මවා කටයුතු කරනවා.  ඔහු රජෙය් ෙසේවකයකු,  පරිපාලන 
ෙසේවා විභාගය සමත් පරිපාලන නිලධාරියකු වන්නට පුළුවන්.   ඊට 
වඩා ජීවිත අවදානමක් ගන්නා නිසාත් තමයි  ඔවුන්ට ෙම් ත්යාග 
මුදල් කමය හදලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ත්යාග කමයට එහා ගිහිල්ලා 
ඒක ජාවාරමක් බවට පත් ෙවන්න ගියාම පශ්නයක් තිෙබනවා. 
එතෙකොට ත්යාග ඉක්මවා යන ත්යාග තමයි ඔවුන්ට ලැෙබන්ෙන්. 
මම හිතන විධියට ෙම් කියන ගිණුෙම් මුදල් එතෙකොට මදි ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන 
පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑ. 
අපි දන්නවා, අද තිෙබන්ෙන් තාක්ෂණය දියුණු  වුණ ෙලෝකයක් 
බව. අද පහ වසර ශිෂ්යත්ව විභාගයට ලියන ළමෙයක් තව අවුරුදු 
හයකින්, හතකින් tab එකත් එක්ක ගනුෙදනු කරන, 
අන්තර්ජාලයත් එක්ක ගනුෙදනු කරන, iPad එකත් එක්ක වැඩ 
කරන තාක්ෂණයක් හිමි ෙකෙනක්.  

අෙප් රෙට් වුණත් කියැවීෙම් කමය, අකුරු ලිවීෙම් කමය අඩු 
ෙවමින් තිෙබනවා. අකුරු ලිවීෙම් කමය ෙවනුවට අකුරු type 
කරන කමයට තමයි දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අන්තර්ජාලයත් 
එක්ක, පරිගණකයත් එක්ක යන සමාජයක් දැන් තිෙබන්ෙන්. තව 
අවුරුදු දහයකින් අෙප් දරුවන් හැෙමෝම iPad එකක් අෙත් 
අරෙගන ඉස්ෙකෝලයට යන තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න පුළුවන්. 
එවැනි තත්ත්වයක් ඇතුෙළේ අධ්යාපන  පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්? රජෙය් අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නා 
හැටියට නම් අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව BMICH එෙක් 
තිෙබන වාර්ෂික ෙපොත් පදර්ශනෙය්දී තමයි දකින්න ලැෙබන්ෙන්. 
පැරැණිම ෙපොත් ටිකක්; -අලුතින් ෙපොතක් පරිවර්තනය කරන්ෙන් 
නැති, පරිවර්තනය කළත් ඒකත් ඉතාම පැරැණි වූ; මම කියන්ෙන් 
නැහැ, පැරැණි ෙපොත් පත් පරිවර්තනය ෙනොකරන්න ඕනෑ කියලා. 
පැරැණි ෙපොත් පත් තිෙබන්න ඕනෑ.- එක්ෙකෝ යුෙරෝපා ඉතිහාසය 
පිළිබඳව, ලංකා ඉතිහාසය පිළිබඳව, ආසියා ඉතිහාසය පිළිබඳව ඒ 
කාලෙය්ම මුදණය කරපු ෙපොත්වල ෙකොටසක් තමයි එතැන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙපොත්වල මිල ගණන් බැලුවාම ෙත්ෙරනවා, අද 
මිල ගණන්වලට ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්; ඒ කාලෙය් මුදණය කළ 
ෙපොත්ම තමයි තවම විකුණන්ෙන් කියලා. පරණ stocks අෙළවි 
කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව! පරණ ෙපොත් stock එක අවසන් කර 
ගන්න බැරිව තවම අෙළවි කරමින් යනවා. ෙපොත් පදර්ශනවලට 

ගියාම අලුෙතන් මුදණය කළ ෙපොත් ගන්න සල්ලි නැති උදවිය, 
රුපියල් 1,500 ෙහෝ 2,000 ෙපොත් ගන්න සල්ලි නැති උදවිය 
ඒවාෙය් තිෙබන කරුණු ඉතිහාසගත කරුණු නිසාත්, ෙපොතත් 
ටිකක් ෙලොකුවට තිෙබන නිසා රුපියල් 32ට, රුපියල් 40ට තිෙබන 
ඒ ෙලොකු ෙපොත් අරෙගන යනවා. ෙපොත ෙලොකු වුණාට වැඩක් 
නැහැ, ඒෙකන් ෙලොකු දැනුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ; දැනුම අලුත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

අපි දන්නවා නූතන පරම්පරාෙවන් අලුත් පරිවර්තකෙයෝ බිහි 
ෙවලා ඉන්න බව. ඒ අයට ෙපෞද්ගලිකව ෙපොත් පරිවර්තනය කර 
ගන්න හැකියාවක් නැහැ. තමන්ටම මුදල් වියදම් කරලා 
පරිවර්තකෙයක් හැටියට ෙපොතක් මුදණය කර ගන්න බැහැ. 
සමහර අයට පරිවර්තන හැකියාව තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් තරගකාරී 
ආර්ථිකය තුළ ෙපොතක් මුදණය කරලා අෙළවි කිරීම දක්වා වූ 
කියාවලියට ඔවුන්ට යන්න බැහැ. ඔවුන්ට අත හිත  ෙදන්න ඕනෑ. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් 9,000ක් විතර වන 
පාසල් පද්ධතිෙය් පුස්තකාල කීයක ෙපොත් තිෙබනවාද බලන්න. 
පුස්තකාල කීයක ෙපොත් නැද්ද? අද ඇත්තටම පාසෙල් 
පුස්තකාලය කියන්ෙන් ෙකෞතුකාගාරයක් වාෙගයි. දැන් පරණ 
නටබුන් ටිකක් ෙගොඩ ගහලා තිෙබන්ෙන්. සමහර පාසල්වල 
කැඩුණු බිඳුණු ෙඩස්ක් පුටු ටික ගිහින් ෙගොඩ ගහන්ෙනත් 
පුස්තකාලෙය්. ගෘහ විද්යාගාරෙය් කැඩුණු බි ඳුණු බඩු ටිකක් 
තිෙබනවා නම්, ඒකත් ගිහින් ෙගොඩ ගහන්ෙන් පුස්තකාලෙය්. 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? පුස්තකාලවල ෙපොත් නැහැ. දැන් අපි 
ඉස්ෙකෝෙලක උත්සවයකට ගියාම අපව පුස්තකාලයකට එක්කර 
ෙගන ගිෙයොත් දැක ගන්න පුළුවන් ඒවාෙය් ෙපොත් නැති බව. 
අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගකීම තමයි, අඩු තරෙම් 
පාසල් පද්ධතියට අවශ්ය කරන අලුත් ෙපොත් ටික, අලුත් පරිවර්තන 
ෙපොත් ටික, අලුෙතන් මුදණය කරන ෙපොත් ටික ලබා ෙදන එක. 
ෙපළ ෙපොත් විතරක් ෙනොෙවයි.  දරුවන්ෙග් අද දැනුම ෙලොකු 
එකක්. අද දැනුම කියන්ෙන් විසිරුණු එකක්. මම ඒකයි කලින් 
කිව්ෙව්, අද දැනුම තිෙබන්ෙන් අන්තර්ජාලයත් එක්ක කියලා. අද 
ෙලෝකය එක තැනකට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. කියවීම 
කියන්ෙන්, සාහිත්ය කියන්ෙන්, දැනුම ලබා ගන්නා මාර්ග. ඒ 
සඳහා හැම දරුෙවකුටම සම අවස්ථාවක් ලැෙබන්න ඕනෑ. නමුත්, 
iPad එකක් අරෙගන ෙකෙනකුට ඉස්ෙකෝෙල් යන්න ලැෙබන 
ෙකොට, තවත් ගමක දරුෙවකුට පුස්තකාලෙය් ෙපොතක් නැත්නම් 
එතැන බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ෙම් 
මුදල් පතිපාදන කියන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙලොකු ෙද්වල් ෙනොෙවයි; 
ෙලොකු ඉලක්කම් ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙම්වාෙය් අසමාන ෙබදීමක් 
තිෙබන්ෙන්. අසමාන ෙබදීමක් තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමස්ත පාසල් පද්ධතියට 
අවශ්ය යුතුකම ඉෂ්ට කරනවාද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව 
ෙදවතාවක් හිතන්න ඕනෑ. දැන් ඒක ෙකෞතුකාගාර මට්ටෙම් 
තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නවීන තාක්ෂණය සහිත, නවීන විද්යාව සහිත, 
නවීකරණය වුණු දරුෙවක්ව බිහි කරන්ෙන් නැහැ. එම කාරණාව 
මා අවධාරණය කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් කාරණා ෙදක අවධාරණය කෙළේ 
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අත්තිකාරම් සීමාවට 
අදාළව අද ෙගනාපු ෙම් ෙයෝජනාවල මූලික හරය ෙම් වැය 
ශීර්ෂයන්ටත් අදාළ නිසායි. ඒවාට බලපාන නිසායි ෙම් කියන්ෙන්. 
දැන් වාර්තා පළ වනවා, "අධ්යාපනයට පතිපාදන ෙවන් කරනවා" 
කියලා. අධ්යාපනයට පතිපාදන ෙවන් කරනවා කිව්වාට, ෙමොන 
අධ්යාපනයට පතිපාදන ෙවන් කරනවාද දන්ෙන් නැහැ. පාසලකට 
ගිෙයොත් දැක ගන්න පුළුවන් පාසෙල් විද්යාගාරය, තාක්ෂණාගාරය, 
පුස්තකාලය කියන නවීකරණය ෙවන්න ඕනෑ ෙකොටස් අද ඉතාම 
අබල දුබල මට්ටම්වල තිෙබන බව. ඒ නිසාම තමයි මා ඒ 
කාරණාව අවධාරණය කෙළේ. 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් 
ආරම්භෙය් දී ෙත් කර්මාන්තය පිළිබඳ යම් සංවාදයක් ඇති වුණා. 
ආර්ථිකයටත් අදාළ නිසා මා ඒ ගැන වචනයක් කියන්න ඕනෑ. 
ආණ්ඩුව කරන්න යන්ෙන් බරපතළ වැරැද්දක්. අෙගෝස්තු මාසය 
දක්වා ෙගවූ, ෙත් දළු කිෙලෝවක් සඳහා වූ රුපියල් 80ක  සහතික 
මිල දැන් ඔබතුමන්ලා නවත්වලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත. 
ගරු අගමැතිතුමාත් අවසාන වශෙයන් කිව්ෙව් ඒක තමයි. එෙහම 
නම් ඇයි ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්? ෙමොකද, ෙම් ෙපොෙරොන්දුව 
තමුන්නාන්ෙසේලා දිගටම කියන පසු ගිය ආණ්ඩුවට අදාළ 
කාරණාවකුත් ෙනොෙවයි. ෙම්ක පැහැදිලිව පසු ගිය මැතිවරණ 
ඉලක්ක කර ගත්ත ෙපොෙරොන්දුවක්. ෙම් වන ෙකොට පෙද්ශ 
ගණනාවක උද්ෙඝෝෂණ පැවැත් ෙවනවා. අදත් මාතර 
දිස්තික්කෙය් ෙදණියාෙය් උද්ෙඝෝෂණයක් තිෙබනවා. ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් හිනිදුම, කළුතර දිස්තික්කෙය් මතුගම, අගලවත්ත, 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් කෑගල්ල, රුවන්වැල්ල, දැරණියගල කියන 
ෙම් පෙද්ශවලත්, රෙට් හැම තැනමත් කුඩා ෙත් වතුහිමිෙයෝ දස 
දහස් ගණනින් අනතුරට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මාතර දිස්තික්කෙය් 
ෙමොරවක, ෙදණියාය, අකුරැස්ස ෙම් හැම තැනම එෙහම තමයි. ඒ 
අයට යනඑන මං නැහැ. ඇත්ත කාරණව ඒකයි. ඒ අය ඉතා 
අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙත් 
ෆැක්ටරි පවත්වාෙගන යන්න විධියක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කරන්න 
යන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙත් මණ්ඩලයට බිලියනයක් ෙදනවා කියලා 
ෙපන්වනවා. ෙදනවාද, නැද්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙත් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කෘතිම වශෙයන් මිල ඉහළ නැංවීමක් කරලා 
උත්සාහ කරනවා ෙත් මිල ස්ථාවරව පවත්වාගන්න. ඒ සඳහා 
ඔබතුමන්ලා අලගුවට තියනවා, කුඩා ෙත් වතු හිමියන්. මම  එක 
පශ්නයයි අහන්ෙන්. මීට කලිනුත් අපි කථා කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කුඩා ෙත් වතුහිමියන්ෙගන් සහ 
ෆැක්ටරිකරුවන්ෙගන් අය කරපු ෙසස් බද්දට ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ෙත් කර්මාන්තයට ෙසස ් බද්දක් අය කළා. හැම අවුරුද්දකම 
බිලියන ගණනක මුදල් එකතු කළා. හැම නිමි ෙත්  කිෙලෝ එකකින් 
රුපියල් 10.50ක් අය කළා. ඒ ෙසස් බද්දට ෙමොකක්ද කෙළේ?  

ෙසස් බද්දක් කියලා කියන්ෙන් අදාළ කර්මාන්තෙය් 
උන්නතියට ෙයොදවන ෙදයක්. අදාළ කර්මාන්තෙය් උන්නතියට 
එය ෙයොදවන්න ඕනෑ කර්මාන්තය අනතුරට පත් වුණ ෙවලාෙව්. 
ෙම් ෙවලාව කර්මාන්තය අනතුරට පත් ෙවලා තිෙබන ෙවලාව. 
එෙහම නම් ෙම් ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙය් වග කීම 
තමයි -ආණ්ඩුෙව් වග කීම තමයි- ෙත් කර්මාන්තෙය් උන්නතිය 
ෙවනුෙවන් ඒ ෙසස් අරමුදල පාවිච්චි කරන එක. ඒක පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෝ ඒක නැහැ. මම හිතන්ෙන් නැහැ, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් වර්තමාන ආණ්ඩුවට වුවමනාවක් 
තිෙබනවාය කියලා පරණ ආණ්ඩුෙව් වැරැදි වහන්න. සමහර විට 
ෙහොරු ආරක්ෂා කරන එෙක් ෙහේතුවක් ඇති; ඒ, සමහරු ආණ්ඩුවට 
ගත්තු නිසා. නමුත් පරණ ආණ්ඩුෙවන් ෙසස් අරමුදල විනාශ 
කරලා තිෙබනවා නම්, ෙසස් අරමුදල ඒකාබද්ධ අරමුදලට දා ෙගන 
ෙවන ෙවන වැඩ, නාස්තිකාර වියදම් කරලා තිෙබනවා නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කියන්න ඕනෑ.  

ෙම් ගරු මන්තීවරු දන්නවා, ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහේ හරි රටකට 
ගිෙයෝතින් "අපි ශී ලංකාෙව්" කියලා කිව්ෙවොත් ෙමොකක්ද 
අහන්ෙන්? "අපි ශී ලංකාෙවන් ආෙව්" කියලා කිව්ෙවොත් ෙමොකක්ද 
අහන්ෙන්? "කිකට් ගහන රට, ෙත් තිෙබන රට" කියලා ඔවුන් 
කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තවමත් ලංකාෙව් 
නම තිෙබන්ෙන් "Ceylon tea"වලට. "Ceylon tea" කියන එක 
ෙලෝකෙය් පසිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙදයක්. පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙම් 
"Ceylon tea" කියන එක ෙවනස් කරන්න උත්සාහ කළා,          
"ශී ලංකා ෙත්" කියලා. ඒ "ශී ලංකා ෙත්" කියලා නම ෙවනස් 

කරන්න ඒ ෙවනුෙවන් ෙත් අරමුදල පාවිච්චි කරලා -ඔය ෙසස් 
අරමුදල පාවිච්චි කරලා- පවර්ධන වැඩසටහන් කළා. ඇයි, 
ෙමොකටද ? ෙමොකක්ද තිෙබන අමාරුව? විෙද්ශ රටකට ගිහිල්ලා 
අර "සී" අකුර ෙලොකුවට ගහපු "Ceylon tea" කියන නම දැක්කාම 
අපට අභිමානයක් නැද්ද? ෙම්ක ''ශී ලංකා ෙත්'' හැටියටම ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑද? ඒ කරන්න යන එෙක් ෙත්රුම ෙමොකක්ද? කාෙග් 
හරි හිෙත් මැෙවන පින්තූරවලට ෙලෝකෙය් හැදිච්ච නම් ෙවනස් 
කරන්න බැහැ; රටකට හැදිච්ච අභිමානය ෙවනස් කරන්න බැහැ; 
රටකට හැදිච්ච කීර්ති නාමය ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඒවා, පසු ගිය 
ආණ්ඩුවලින් කරපු වැරැදි. ෙත් පවර්ධන බද්ද -tea promotion 
levy- කියලා ෙවනම බද්දක් අය කළා, ඒ ෙවනුෙවන්. ෙත් 
මණ්ඩලෙය් හිටපු වැදගත් මහත්වරු, වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු නිලධාරින්, ෙත් අපනයන ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න 
පවීණයින් කිව්වා, ෙම් වැරැද්ද කරන්න එපා කියලා. ඒක කළා.  
එවැනි වැරැදි තිෙබන්ෙන්. ෙත් වගාවට බාල ෙපොෙහොර දුන්නා. 
නැවත වගාවට මුදල් දුන්ෙන් නැහැ; සහනාධාර දුන්ෙන් නැහැ. 
ෙත් ඵලදායිතාව වැටුණා. බාල ෙත් ෙගනාවා. මම දැක්කා, ඊෙය් 
පත්තරෙය්ත් තිබුණා, කසළ ෙත් වැටලීමක් ගැන. කසළ ෙත්  පිට 
රටින් ෙගෙනනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නීතිය රකින කිසි 
ආයතනයකට වා නවත්වා ගන්න  බැහැ.  ඒ නිසා අෙප් ෙත් 
කර්මාන්තය අද විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
යථාර්ථය.  

රටකට තිෙබන අභිමානය හැම ෙදයින්ම ඉතුරු ෙවන්ෙන් 
නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. රටක ෙගෞරවය, 
රටක අභිමානය තිෙබන්ෙන් ක්ෙෂේත කිහිපයක විතරයි. කීඩාෙවන් 
නම් කීඩාෙව් ක්ෙෂේත කිහිපයකයි ඒ අභිමානය තිෙබන්ෙන්. 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කර්මාන්තවල ක්ෙෂේත කිහිපයකයි ඒ අභිමානය 
තිෙබන්ෙන්. හැම තැනම, හැම දාම අභිමානයක් රැෙකන්ෙන් 
නැහැ. ඉතින් ෙත් කර්මාන්තය විෙද්ශ අධිරාජ්යයන්ෙගන් ලැබුණු 
ෙදයක් වුණත් අෙප් රටට අභිමානයක් ෙගනාපු ෙදයක්. නමුත් අද 
ඒක රැකිලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය 
අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේලා, "පය බරවායට පිටිකර ෙබෙහත් 
බඳිනවා" වාෙග් වැඩකුයි කරන්න යන්ෙන්. කළ යුත්ත ෙනොකර, 
වැරැද්දක් නිවැරැදි කරන්න ගිහිල්ලා තවත් මහා වැරැද්දකුයි 
කරන්න යන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය ඇති කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම 
තමයි අපිට ඒ සම්බන්ධෙයන් කරන්නට තිෙබන්ෙන්. 

ඊළඟට, අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා, 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ආර්ථිකය ෙලෝකයත් සමඟ සම්බන්ධ කර, 
අෙප් ආර්ථිකෙය් ෙලොකු චිතයක් හැදුවා. එතුමා දන්නවා. එතුමා 
ආෙයෝජන පවර්ධන ඇමතිවරයා හැටියට පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් 
කටයුතු කළා. එතුමා ආෙයෝජන පවර්ධනය කිරීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සංචාරක කර්මාන්තය පවර්ධනය 
කරන්නට විශාල වැඩ රාශියක් කළා. සමහර බහු ජාතික 
සමාගම්වලට අයිති ෙහෝටල් ලංකාවට ෙගෙනන්න කටයුතු කළා. 
ෂැංගි-ලා ෙහෝටලය ලංකාවට ෙගෙනන්න කටයුතු කළා. CATIC 
සමූහ ව්යාපාරෙය් ෙහෝටල් ලංකාවට ෙගෙනන්න කටයුතු කළා. 
කැසිෙනෝ පවර්ධනය කිරීෙම් කටයුත්ෙත් පුෙරෝගාමිෙයක් විධියට 
කටයුතු කළා. ඒ ෙවනුෙවන් ෙබොෙහෝ වැඩ කටයුතු කළා.  නමුත් 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්, 2014 අවුරුද්ෙද්, -ඒ කියන්ෙන් අෙප් ගරු 
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
හිටියාට, 2014 අවුරුද්ෙද් සිටිෙය් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්- මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් වාර්තාව අනුව සංචාරක කර්මාන්තෙයන් ලංකාවට 
ලැබුණු ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2,431යි. ඒ, සියලු 
පවර්ධන කටයුතු කර.  
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අපට මතකයි කෙමෝපාය සංවර්ධන අමාත්යාංශයක් තිබුණ බව. 
කෙමෝපාය සංවර්ධන කියා ෙගෙනන ඇණ මුරිච්චිවලට පවා බදු 
සහන දුන්නා. සංචාරක කර්මාන්තය පවර්ධනය කරන්නට පිට රට 
ෙකොම්පැනියක් ෙමෙහේ බිල්ඩින් එකක් හදනවා නම් ඒකට ෙගනාව 
සිෙමන්තිවලට පවා බදු සහන දුන්නා; බදු නිදහස් කළා. ඔය ෂැංගි-
ලා ෙහෝටලය ආරම්භ කෙළොත්, එය ආරම්භ කර අවුරුදු 15ක් යන 
ෙතක් ඒ අය ලබන ලාභෙයන් ආදායම් බදු අය කරන්ෙන් නැහැ. 
ඔය වාෙග් එක එක කාලවලට, අවුරුදු 30කට 40ට ඒ අයට සහන 
දුන්නා. නමුත් සංචාරක කර්මාන්තෙයන් ලැබුණු ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2,431යි. තමුන්නාන්ෙසේලා මිලියන 
ගණන් ඉලක්ක තිබ්බා, "අපට ෙමපමණ සංචාරකෙයෝ එනවා”  
කියා.  

රෙට් මුළු අපනයන ආදායම, -කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත 
සියල්ල ඇතුළුව- පසු ගිය අවුරුද්ෙද් මිලියන 11,130යි. නමුත් 
රටට විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන, අෙප් රෙටන් එළියට ගිහින් සිටින 
ලක්ෂ 30ක පමණ විෙද්ශගත ශමිකයින් තමයි අද ලංකාෙව් 
ආර්ථිකෙය් පධාන  ෙකොඳු නාරටිය බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිසිම බදු සහනයක් ෙදන්ෙන් නැති, විශාම 
වැටුපක් ෙදන්ෙන් නැති, අඩුම තරමින් තීරු බදු රහිතව 
වාහනයක්වත් ෙගෙනන්න  ෙදන්ෙන් නැති, අඩු තරමින් ලංකාවට 
ඇවිත් තමුන්ෙග් ළමෙයක් ඉස්ෙකෝලයට දමා ගන්න ෙදන්ෙන් 
නැති, බැංකු ණයක් ගන්නා විට ෙපොලී සහනයක් ෙදන්ෙන් නැති 
විෙද්ශගත ශී ලාංකික ශමිකයා තමයි අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
හසුරුවන්ෙන්. ඒ අය ෙකොපමණ විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් 
ෙගනැත් තිෙබනවාද? පසු ගිය අවුරුද්ෙද් විතරක් විෙද්ශගත 
ශමිකයින්ෙගන් ලංකාවට ලැබුණු මුදල් පමාණය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 7,018යි. ඒ කියන්ෙන් සංචාරක කර්මාන්තෙයන් 
ලැබුණා වාෙග් තුන් ගුණයක් අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය එකතු 
කෙළේ, ආදායම එකතු කෙළේ, ෙම් ආර්ථිකය පවත්වාෙගන යාෙම් 
ආදායම එකතු කෙළේ විෙද්ශගත ශී ලාංකික ශමිකයා. අෙප් 
අපනයන ආදායෙමන් භාගයක්, -අෙප් අපනයන ආදායම මිලියන 
11,000යි.- එනම් මිලියන 7,000ක් උපයා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශගත 
ශී ලාංකික ශමිකෙයෝ; තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්ද කාලයට පමණක් 
"රට විරුෙවෝ" කියන, ඇමතිවරෙයක් රට ගියාම විතරක් සංගීත 
සංදර්ශනයක් තියන, ඉන් පසුව ෙමොනවත් ෙසොයන්ෙන් නැති 
විෙද්ශගත ශමිකයා. මුළු අපනයන ආදායෙමන් භාගයක් ඒ අය 
උපයා තිෙබනවා. 

අද ෙවළඳ ෙශේෂ පරතරය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
8,287ක් ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුද්දට වඩා ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් මිලියන 678ක වැඩිවීමක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
ආර්ථිකයට විෙද්ශගත ශමිකයින්ෙගන් ආපු උදවුව නැත්නම් 
ෙවෙළඳ ෙශේෂ පරතරය ෙම් ගණෙනන් තියා ගන්න පුළුවන් ද? ෙම් 
ආර්ථිකය ෙමෙහයවන පංගුව ඒ අය තමයි. අපි කියන්ෙන්, එවැනි 
වැදගත් ක්ෙෂේත අද අත හැරලා දමා තිෙබනවා; පැත්තකට දමා 
තිෙබනවා; ෙසොයා බලන්ෙන් නැති මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා 
කියායි. තාමත් අපි අෙප් ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්ෙන් -අපි ලජ්ජා 
වන්නට ඕනෑ.- තමන්ෙග් දරු පවුල ජීවත් කරවන්නට බැරි නිසා 
ෙහෝ රට යන අම්මලාෙගන්. අද අෙප් ආර්ථිකෙය් පංගුව 
ෙමොකක්ද? රට යන කාන්තාවන් ෙගෙනන මුදල් සහ පිට රටවලින් 
ලැෙබන ණය ෙතොගය විතරයි. විෙද්ශවලින් ලැෙබන ණය ෙතොගය 
නැත්නම්, විෙද්ශගත  ෙවලා ශමය වගුරුවලා, වහල් ෙසේවෙය් ෙහෝ 
ෙයදිලා අෙප් මවුවරුන්, විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින් ෙගෙනන මුදල් 
ටික නැත්නම් අෙප් ආර්ථිකය පවතින්ෙන් නැහැ. ෙම්කයි 
යථාර්ථය, අපි ෙමොන කථා කිව්වත්. අපි ෙමොන කථාන්තර කිව්වත්, 
සංචාරක කර්මාන්තයට අපි ෙකොපමණ ෙගව්වත්, ෙකොපමණ 
පවර්ධනය කළත් එයින් ලංකාවට ලැබුණු වටිනාකම, ෙම් 
විෙද්ශගත ශමිකයා ශමය වගුරුවලා ෙගෙනන තරමවත් නැහැ. 

ඒ නිසා අපි පවර්ධනය කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? අපි 
මූලිකත්වය ෙදන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? අපි දියුණු කරන්න ඕනෑ 
ෙමොකක්ද? ඇත්තටම අෙප් අම්මලා, අක්කලා විෙද්ශයට යවන 
එක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. ඒ අය යවන්න සැලසුම් කරන්ෙන් 
ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ ෙනොෙවයි. ෙම් ආර්ථිකයට වැඩිපුරම 
පංගුවක් ෙගෙනන විෙද්ශගත ශී ලාංකික ශමිකයාව විෙද්ශගත 
කරන එක සැලසුම් කරන්ෙන් විෙශේෂඥ ඥානයක් තිෙබන පිරිසක් 
ෙනොව විෙද්ශගත කරවන ඒජන්සිකරුෙවෝ. ඒ අය කියනවා 
"ඕමාන් රටට ගිෙයොත් ෙමපමණ මුදලක් ලැෙබනවා, කටාර් රටට 
ගිෙයොත් ෙමපමණ මුදලක් ලැෙබනවා, කුෙව්ට් ගිෙයොත් ෙමපමණ 
මුදලක්  ලැෙබනවා, Passport එක තිබුෙණොත් ඇති, Passport එක 
මම හදලා ෙදන්නම්, යමු" කියලා. එෙහම කියලා පිටරට යවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ලංකාෙව් විතරයි 
විෙද්ශගත වන ශී ලාංකික ශමිකෙයකුට අවම වැටුපක් තීරණය 
ෙනොකරන රට. අවම වැටුපක් තීරණය කරන්ෙන් නැහැ. පිලිපීනය 
අරෙගන බලන්න. පිලිපීන ජාතිකෙයක් විෙද්ශත කරනවා නම් -
ෙකොරියාවට ෙහෝ ෙවන රටකට ෙහෝ- ඒෙගොල්ලන් අවම වැටුපක් 
තීරණය කර තිෙබනවා. කටාර් රාජ්යයට යන පිලිපීන 
ජාතිකෙයකුට  අවම වැටුප කටාර් රියාල් 600යි. ඊටත් වඩා 
අඩුෙවන් යවන්ෙන් නැහැ. අෙප් ශී ලාංකිකයින් විෙද්ශගත වන 
ෙකොට වැටුප තීරණය කරන්ෙන් කවුද? ඒජන්සිකරුවන්. අපට 
නීතියක් නැහැ. අපි ගිවිසුම් අත්සන් කර නැහැ. සමහර අය අවුරුදු 
30ක් 40ක් විෙද්ශගත ෙවලා රැකියාව කර එනවා. අවුරුදු 20ක් 
රැකියාව කර එන ෙකනාටවත් විශාම වැටුපක් නැහැ. එෙහම  
විශාම වැටුපක් හදලා නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාටත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීතුමන්ලාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා පළමු ෙවනි 
වතාවට විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයින්ට ඡන්ද අයිතිය ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. අපි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න කියා. දැන් ඒ 
සඳහා අනුමැතිය ලැබී තිෙබනවා, න්යාය පුස්තකයට ඇවිත් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙද්ශපාලනඥයාට අඩුම තරෙම් විෙද්ශගත 
කරන පුද්ගලෙයක් ගැන උනන්දුවක් ඇති ෙවන්න ඡන්දයක් 
තිෙබන්න එපා යැ. විෙද්ශ විනිමය ලංකාවට ෙගනාවා කිව්වාට 
හරියන්ෙන් නැහැ. ඒ රටක ඉඳලා හරි ඡන්දය ෙදන්න අයිතියක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඉතින්, එය පළමුෙවනි පියවරක් හැටියට සාර්ථක 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විධියට ඉදිරියට ෙගන ගිහින් එම කාරක 
සභාව හදලා ඉතා ඉක්මනින්ම නුදුරු මැතිවරණයක දී ඔවුන්ට 
ඡන්ද අයිතිය ලැෙබයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම 
කියන්ෙන් ෙමන්න ෙමවැනි ආකාරෙයන් ආර්ථිකෙය් පැති 
පවර්ධනය කරන්න ඕනෑ කියලායි. අපි කියන්ෙන් අම්මලා, 
අක්කලා විෙද්ශගත කරන එක ෙනොෙවයි. වෘත්තිකයින් විෙද්ශගත 
කරන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් වෘත්තීය ඥානය තිෙබන අය. ඔවුන් 
ෛවද්යවරුන් ෙවන්න පුළුවන්, ෙහදිෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්, 
ගණකාධිකාරි ෙවන්න පුළුවන්, තාක්ෂණික ශිල්පීන් ෙවන්න 
පුළුවන්, පරිගණක ශිල්පීන් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් දියුණු කළ 
ඥානය -දැනුම- තිෙබන අය විෙද්ශ ගත කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
වුෙණොත් ඒ අයට අෙප් ආර්ථිකයට විශාල පංගුවක් එකතු කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.   

අපි දන්නවා, මැද ෙපරදිග ගියාම කාන්තාවක් අසරණ වන බව. 
ෙගදරක වහල් ෙසේවෙය් ෙයෙදන කාන්තාවක් ලිංගික අතවරයට 
ලක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, දැනුම සහිතව, උගත්කම සහිතව, 
වෘත්තීය ඥානය සහිතව ලංකාෙවන් පිටරට ගිය 
ගණකාධිකාරිවරියක් -එවැනි කාන්තාවක්- දූෂණයට ලක් ෙවලා 
නැහැ. එෙහම ෙවන්න තිෙබන ඉඩකඩ අඩුයි. අද කනගාටුදායක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙද් තමයි ෙම් ෙවනුෙවන් හඬක් නඟන්ෙන් නැතිකම. ෙම් 
ෙවනුෙවන් වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. විෙශේෂෙයන් ෙමම ආර්ථිකය 
හසුරුවන අය සම්බන්ධව ඉදිරි අය වැය ෙවනුෙවන් අපි ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන්න ලැහැස්තියි. ඉදිරි අය වැෙය් ෙමවැනි 
ආකාරෙයන් පමුඛතා ෙදන්න පුළුවන් පැති අපි ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ඉදිරි අය වැෙය් දී පමුඛතා ෙදන්න ඕනෑ පැති සම්බන්ධෙයන් 
වැඩිපුර සැලකිල්ලක් දක්වන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් අධ්යාපනය, 
ෙසෞඛ්ය වාෙග්ම ආර්ථිකයට ආදායම එකතු කරන පවාහයන් 
දියුණු කරන්න ඕනෑ. ආර්ථිකයට ආදායම ෙගෙනන අලුත් පැති 
ගැන උනන්දු ඇති කරවන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරි අය වැෙය් 
තිබුෙණොත් අද අපි ඇද වැෙටමින් යන බරපතළ අර්බුදවලින් ෙගොඩ 
එන්න පැත්තක් තිෙබනවා. අද අෙප් අපනයන ආදායම වාෙග් 
ආනයන වියදම ෙදගුණයක් ෙවනවා. අෙප් මුළු ආදායෙමන් 
සියයට 75ක් අපි ෙයොදවන්ෙන් ගත්ත ණයවල ෙපොලී වාරික 
ෙගවන්න. ෙම්ක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය වන්ෙන්. ෙම්ක ෙකොච්චර 
තිත්ත වුණත්  අවුරුදු 67ක ගමෙන් අපි ෙකළවරටම ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධවයි. අපි ෙම් තිත්ත යථාර්ථයට මුහුණ 
ෙදමින් සිටිනවා. එම යථාර්ථය පිළි අරෙගන ඒ ෙවනුෙවන් අපි 
කවුරුත් කැපකිරීම් කරන්න සූදානමින් ෙම් ආර්ථිකය හසුරුවන්න 
පුළුවන් නම් ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඉදිරි අය 
වැෙය්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අය වැෙය් සීමාවන්ට යටත්ව 
රෙට් ආර්ථිකය හසුරුවන්නට පුළුවන් ආකාරෙය් ජනතාවට 
පතිලාභ ලැෙබන, ජනතාවට සහනයක් ලැෙබන, ජනතාව උපයා 
ගන්න ආදායම වියදම් කරන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් හදන්න.  

ඇත්තටම අද අපි ෙමොනවා කථා කළත්, වියදම් කළ හැකි 
ආදායමක් ජනතාවට නැහැ. ෙම් ආර්ථිකය තුළ වියදම් කළ හැකි 
ආදායමක් තිෙබන්ෙන් කීෙයන් කී ෙදනාටද? වියදම් කළ හැකි 
ආදායමක් නැති ජනතාවක් තමයි අද ඉන්ෙන්. ඔවුන් ෙකොතරම් 
මහන්සි වුණත් වියදම් කළ හැකි ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්ක තමයි යථාර්ථය වන්ෙන්. වියදම් කළ හැකි ආදායමක් සහිත 
ජනතාවක් නිර්මාණය කරන්න නම් ඒ සඳහා පළමුවැනි වැඩ 
පිළිෙවළ -පළමුවැනි පියවර- ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට 
යන්න ඕනෑ. ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සැලැස්ම ඉදිරියට යන්න 
ඕනෑ. අන්න ඒ සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළක් ෙවනුෙවන් ආර්ථික 
දැක්මක් සහිතව ඉදිරි අය වැය ඉදිරිපත් ෙවයි කියන සුබවාදී 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.53] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2013 අංක 36 දරන 

විසර්ජන පනෙත් 8වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 32 දරන නියමය 

යටෙත් අද දින පැවැත්ෙවන විවාදෙය්දී  "දුම්රිය ගබඩා 
අත්තිකාරම් ගිණුම - දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ෙවත පැවරී ඇති 
බලතල සම්බන්ධෙයන් සහ විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සම්බන්ධෙයන් මා අදහස් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දුම්රිය ෙසේවය 
ආර්ථිකයට බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද, නැත්නම් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යය ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න 
බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන අපි ගැඹුරින් කල්පනා 
කළ යුතු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් අතීතය ගැන කල්පනා කරන 
ෙකොට ලංකාෙව් දුම්රිය ෙසේවය ආරම්භ කරන්ෙන් 1864 දී ඉංගීසි 
ජාතිකයන් විසිනුයි. ඒ, කන්ද උඩරට සිට ෙකෝපි පවාහනය කිරීම 
සඳහායි. 1871 දී ෙකෝපි කර්මාන්තය කඩාෙගන වැෙටනවා; ෙත් 
කර්මාන්තය ආරම්භ ෙවනවා. පසුව අෙප් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයත් 
සමඟ දුම්රිය ෙසේවය දියුණු ෙවනවා. පථමෙයන් මහනුවර සිට 
ෙකොළඹ දක්වා ආරම්භ කරන දුම්රිය, ඉන් පසුව කන්කසන්තුෙර් 
දක්වා, ෙකොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා, ඒ වාෙග්ම මාතෙල් දක්වා, 
ෙකොළඹ සිට මඩකලපුව දක්වා, මාතර, තිකුණාමලය, පුත්තලම, 
 තෙලයිමන්නාරම සහ ඕපනායක දක්වා ආදී වශෙයන් දියුණු 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය පවාහන ෙසේවය දියුණු වුෙණ් අෙප් රෙට් 
පධාන වැවිලි වර්ග තුනක් වන ෙත්, රබර්, ෙපොල් යන කෘෂි ෙබෝග 
ආශිත කෘෂි ආර්ථිකයට දායක වන්නටයි. දුම්රිය ෙසේවය රෙට් 
ආර්ථික සංවර්ධනයට උදව් වන කාර්මික කර්මාන්ත ආශිත 
දියුණුව සඳහා පධානම පවාහන පද්ධතිය වුණා. මගීන්ට අමතරව 
ඒ ඒ පෙද්ශවලට ආෙව්ණික නිෂ්පාදන ෙකොළඹට ෙගන ඒෙම් 
කමෙව්දයක් 1900 වන විට ලංකාෙව් තිබුණා. උදාහරණයක් ෙලස 
පුත්තලෙම් ලුණු ටික, සිෙමන්ති ටික, ෙපොල් ආශිත නිෂ්පාදන 
ෙකොළඹට ෙගනාවා. කන්ද උඩ රට සිට ෙත් ටික ෙගනාවා; කුළු 
බඩු ටික ෙගනාවා. ඒ වාෙග්ම මාතර සිට මාළු ටික ෙගනාවා. 
රත්නපුරය, ඕපනායක පෙද්ශවල සිට ෙත් දළු ටික ෙගනාවා. 
1920 වන විට අෙප් රෙට් දියුණු දුම්රිය පවාහන ෙසේවයක් තිබුණා. 
දුම්රිය පවාහන ෙසේවය රෙට් කෘෂි ආර්ථිකයට ෙකළින්ම දායක 
වුණා. 

ඉංගීසීන් විසින් ආරම්භ කළ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය යම් 
පමාණයකින් ෙහෝ දියුණු වුෙණ් ආර්. ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් 
කාලෙය්යි. එතුමාෙග් කාලෙය් අනුරාධපුරෙය් සිට මිහින්තලය 
දක්වා වූ දුම්රිය මාර්ගය ඉදි වුණා. එදායින් පසුව පසු ගිය අවුරුදු 
20 තුළ කිසිම ෙවලාවක එක අඩියක් ෙහෝ දුම්රිය මාර්ග ඉදි වුෙණ් 
නැහැ. සිදු වුණු එකම ෙද් යුද්ධය කාලෙය් විනාශ ෙවලා ගිය සහ 
සුනාමිෙයන් විනාශ ෙවලා ගිය දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම 
විතරයි. ෙකොළඹ සිට ඕපනායක දක්වා තිබුණු දුම්රිය මාර්ගයත් 
අවසානෙය් ෙකොළඹ සිට අවිස්සාෙව්ල්ල දක්වා සීමා වුණා. 

දුම්රිය සංවර්ධනෙය් නාමෙයන් අපි දැක්ෙක් පසු ගිය කාලෙය් 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාරව සිටි ඇමතිවරු දුම්රියවලට ෙයොදා 
තිබුණු නම් කුමාරිලාෙග් නම්වලින් ෙවනස් කිරීම 
විතරයි. ඒ වාෙග්ම කුමාරිලාෙග් නම්වලින් දුම්රියවල නම් ෙවනස් 
කිරීම ගැන හිටපු කුමාර ඇමතිවරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තර්ක කළා 
අපි දැක්කා. ජාතියක් වශෙයන් හරිම ලජ්ජයි. දුම්රිය ෙසේවය දියුණු 
කරනවා ෙවනුවට ඒ අයෙග් ෙපෞද්ගලික බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කර 
ගැනීම විතරයි කෙළේ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාෙව් පවාහන 
ෙසේවය කමානුකූල කිරීෙම් භාරදූර කාර්යය අප ෙවත පැවරී 
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තිෙබනවා. අෙප් අලුත් රජය කෘෂි ෙබෝග ආර්ථිකයට පමුඛතාව 
ලබා දීම සඳහා කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවා. ඒත් අපි අතීතයට 
හැරිලා බැලුෙවොත්, 2014 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට අෙගෝස්තු මාසය 
දක්වා දුම්රිය ෙසේවය භාණ්ඩ පවාහනය මඟින් උපයා ඇත්ෙත් 
රුපියල් මිලියන 352ක් බවත්, මගී පවාහනෙයන් රුපියල් මිලියන 
3225ක් උපයා ෙගන තිෙබන බවත් ෙපනීයනවා. එයින්ම අපිට 
පැහැදිලි ෙවනවා, අෙප් දුම්රිය ෙසේවෙය් කඩා වැටීම. 1920 වන විට 
පධාන වශෙයන්ම කෘෂි ආර්ථිකයට දායක වුණු දුම්රිය ෙසේවය අද 
වන විට කඩා වැටී තිෙබනවා. දැන් මගීන් පවාහනය කරනවා. 
හැබැයි, දුම්රිය ෙසේවය මගීන් පවාහනය කරන්ෙන් ෙපොල් 
පවාහනය කරනවා වාෙග්යි. ෙම් දුම්රිය ෙසේවෙය් අද සිදු වී තිෙබන 
ෙඛ්දවාචකය ආර්ථිකයට බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
පිළිබඳව අප ගැඹුරින් හැදෑරිය යුතුයි. කෘෂි කර්මාන්ත ආර්ථිකය 
ෙදස අලුතින් ඇස් අරවන ෙම් යුගෙය් දුම්රිය ෙසේවයට නව පණක් 
දීම අනිවාර්ෙයන්ම කළ යුතුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම එළවලු, පලතුරු, සුළු අපනයන ෙභෝග ටික, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උතුෙර් අෙප් සෙහෝදර 
ෙගොවියන් වගා කරන මිරිස්, ලූනු, එළවලු ටික, පුත්තලෙම් ලුණු 
ටික, දකුෙණ් මාළු ටික, රජරට වී ටික හරියාකාරව ෙකොළඹට 
ෙගන ඒෙම් පවාහන පද්ධතියක් -දුම්රිය ෙසේවයක්- ඇති කෙළොත් 
විතරයි අෙප් කෘෂි ආර්ථිකයට දුම්රිය ෙසේවෙය් උදව්ව ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් 
දුම්රිය ෙසේවය මගීන්ට හිතකර අයුරින් සැලසුම් කළ යුතු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද තිෙබන අෙප් දුම්රිය ස්ථාන දිහා බලන්න. 
ෙම් දුම්රිය ස්ථාන තිෙබන්ෙන් නගරෙයන් ඈතට ෙවන්නයි. දුම්රිය 
ස්ථාන තිෙබන්ෙන් බස් නැවතුම්ෙපොළින් ඈතට ෙවන්නයි. අපි 
ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් දිහා බැලුෙවොත් කුඩා නගර නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් දුම්රිය ස්ථාන අවටයි. එම නිසා ඉදිරිෙය්දී අපිට 
ඇති  භාරදූර කර්තව්යයක් වන්ෙන් දුම්රිය ස්ථාන ආශිතව අලුතින් 
දුම්රිය නගර නිර්මාණය කිරීමයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය මහල් නිවාස ඇති කිරීම 
තුළින් ෙම් කාර්යය අපට කළ හැකි ෙවනවා. ඒ වටා කු ඩා දුම්රිය 
නගර නිර්මාණය කළ හැකි ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් පවාහන 
ෙසේවයට අලුත් ඉලක්කයක් ලැෙබනවා. වැඩි මගීන් පමාණයකට 
දුම්රිය පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව උදා ෙවනවා. ෙමය අපි කළ 
යුතුයි. දැනට දුම්රිය ස්ථාන වටා තිෙබන ඉඩම්, දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන සමහර නියාමනයන්ට අනුව අපිට 
පාවිච්චි කළ ෙනොහැකි ෙවනවා. අපි ෙමය ෙවනස් කළ යුතුයි. රෙට් 
ආර්ථිකයට ෙකළින්ම බද්ධ ෙවන විධියට දුම්රිය ස්ථාන අවට 
සංවර්ධනය කළ යුතුයි. ෙම් තුළින් අපිට පවාහන ගැටලුවටත් 
තිරසාර විසඳුමක් ලබා ගත හැකියි.  

ෙවනත් රටවල බස් ෙසේවය තිෙබන්ෙන් දුම්රිය ෙසේවයත් එක්ක 
ඒකාබද්ධවයි. එෙහමත් නැත්නම් දුම්රිය ෙසේවෙය් උදව්වටයි. 
දුම්රිය ස්ථානෙය් සිට තමයි බස් ෙසේවය පටන් ගන්ෙන්. නමුත් 
අෙප් රෙට් එයින් පරිබාහිරව දුම්රිය ෙසේවයයි, බස් ෙසේවයයි ෙදකක් 
විධියටයි තිෙබන්ෙන්. අද වන විට ඒ ෙදෙකහි සම්බන්ධතාවක් 
දකින්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමය අපි ෙවනස් කළ යුතුයි. නව 
තාක්ෂණය භාවිත කර දුම්රිය ගමනාගමනය මගීන්ට හිතකර වන 
විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් 
අලුත් ආණ්ඩුව බස්නාහිර මහ නගර සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වීමට සැලසුම් හදමින් 
සිටිනවා. එම නිසා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ෙයෝජනා කරන 
දුම්රිය ෙසේවෙය් අත්තිකාරම් ගිණුම් වැඩි කිරීම තුළින් ඒ පතිලාභ 
අපිට ලබා ගන්න නම්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩි දුර අවධානය අපි 
ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද 

ෙලෝකෙය් දුම්රිය ෙසේවය තාක්ෂණයත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ගමන් නිරීක්ෂණය සඳහා ෙතොරතුරු පද්ධති 
කියාත්මක කිරීම අලුත් ෙලෝකයට අත්යවශ්යම කටයුත්තක්. ඒ 
සඳහා GPS, GSM වාෙග් තාක්ෂණ අපට භාවිත කළ හැකි 
ෙවනවා. දුම්රිය ගමන් නිරීක්ෂණය හා ෙතොරතුරු පද්ධතිය 
කියාත්මක කිරීම සිදු කළ යුතුමයි. ෙම් හරහා නිශ්චිත දුම්රිය 
ෙමෙහයුම් ෙතොරතුරු මහජනතාවට ලබා ෙදමින් දුම්රිය පාලන 
කාර්යය ඉතාමත් ඉක්මනින් මහජනතාව අතට යන, මහජනතාවට 
දැනුම් ෙදන කමෙව්දයක් අපිට සැලසුම් කළ හැකි ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම දුම්රිය ෙව්ලාවට ධාවනය කරවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් 
මඟින් සැලසුම් කළ හැකි ෙවනවා. ෙම් මඟින් ෙකළින්ම අෙප් 
ආර්ථිකයට බලපාන කාරණාවලට අපිට බලපෑම් කළ හැකි 
ෙවනවා. 2005 වසෙර් සිට පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළ අලුතින් 
දුම්රිය එන්ජින් හා මැදිරි, බලෙව්ග කට්ටල මිලදී ගැනීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 33,939ක් වියදම් කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ 
ෙසේවෙය් පැහැදිලි දියුණුවක් අපට දකින්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
ගැනත් ගැඹුරින් අධ්යයනය කළ යුතු ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය රජය කාලෙය් 
ජංගම දුරකථන සමාගමක් සමඟ අත්සන් කරන ලද ගිවිසුමක් 
ෙහේතුෙවන් ලක්ෂ දහයකට වැඩි වූ රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වරපසාද 
අහිමි වී තිෙබනවා. ඒ අනුව ආයතන සංගහෙය් XVI වැනි 
පරිච්ෙඡ්දෙය් 1 : 2 :1 යටෙත් ඇති පතිපාදන උල්ලංඝනය කර 
තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් රාජ්ය ෙසේවකෙයක් ෙදවන පන්තිෙය් 
දුම්රිය ටිකට් එකක් ගත්තාම, ඔහුට වුවමනා නම් අමතර මුදල 
ෙගවා පළමු පන්තිෙය් ටිකට් එකකට තමන්ෙග් ෙදවන පන්තිෙය් 
ටිකට් එක upgrade කළ හැකියි. නමුත්, පසු ගිය රජෙය් පවාහන 
ඇමතිවරයා විසින් අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම මඟින්, ලක්ෂ 
සංඛ්යාත රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් එම වරපසාදය අහිමි කර 
තිෙබනවා. ෙමය විෙශේෂෙයන් සලකා බැලිය යුතු කරුණක් 
ෙවනවා.  

දුම්රිය මඟී පවාහන ෙසේවය ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට ලබා 
දීෙම් ගිවිසුමක් මඟින් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබිය යුතු 
ආදායමත් නැති කර තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, එම ආදායම 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙනොලැබී හිටපු ඇමතිවරුන්ෙග් 
සාක්කුවලට යනවා දැයි ෙසොයා බැලිය යුතු ෙවනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප කළ යුත්ෙත් දුම්රිය 
ෙසේවයට අවශ්ය තාක්ෂණය හා සම්පත් ලබා ෙදමින් දුම්රිය ෙසේවය 
රෙට් ආර්ථිකයට බද්ධ කරවීමයි. ඉදිරිෙය්දී දුම්රිය මැදිරි, එන්ජින් 
හා බලෙව්ග කට්ටල මිල දී ගැනීෙම් දී දැඩි විනිවිදභාවයක් අවශ්ය 
ෙවනවා. සමහර රටවලට විකුණා ගන්නට බැරිව ෙගොඩ ගසා 
තිෙබන, යල් පැන ගිය දුම්රිය මැදිරි ෙවනුවට, දුම්රිය  එන්ජින් 
ෙවනුවට, මහ ජනතාවට වඩාත් කාර්යක්ෂම ෙසේවයක් ලබා දිය 
හැකි, උසස් තාක්ෂණෙයන් යුක්ත -යුෙරෝපීය ෙහෝ ජපන් 
තාක්ෂණෙයන් යුත්- දුම්රිය මැදිරි, එන්ජින්, බලෙව්ග කට්ටල 
මිලදී ගැනීම ගැන අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා.  

දුම්රිය ෙසේවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රැඩිකල් ෙවනසක් 
අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන් තවමත් වැඩ බලන තනතුරුවල සිටින 
නිලධාරින් ෙවනුවට උසස්, දක්ෂ නිලධාරින් පත් කළ යුතුයි. 
දුම්රිය නියාමකවරුන් ඇතුළුව සියලුම දුම්රිය ෙසේවකයන්ෙග් 
වෘත්තීය තත්ත්වය වැඩි දියුණු කළ යුතුයි.  

දුම්රිය මගීන්ෙග් පැත්ෙතන් බලන විට දුම්රිය තුළ ඇති 
වැසිකිළි, ආපනශාලා පිරිසිදු කිරීම සහ නවීකරණය කිරීම කළ 
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යුතුයි. දුම්රිය සථ්ාන යල් පැන ගිය පැරණි තත්ත්වෙයන් මුදා 
ෙගන, නවීන තාක්ෂණෙයන් පරිපූර්ණ වූ දුම්රිය ස්ථාන බවට පත් 
කළ යුතුයි. එෙසේ කළෙහොත් විතරයි, ආර්ථිකයත් සමඟ බද්ධ වුණු 
දුම්රිය පවාහන ෙසේවයක් අපට ඇති කළ හැක්ෙක්. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.06] 

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පෙතහි ෙමම අත්තිකාරම් සඳහා වන වියදම් වැඩි කිරීමට 
ෙයෝජනා කරන අවස්ථාෙව්දී, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශෙයන් 
කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබීම ගැන අපි සතුටු 
ෙවනවා.  

මට ෙපර කථා කළ නවක මන්තීතුමා සඳහන් කළා, බිතාන්ය 
යුගෙයන් පසු, මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී දුම්රිය ෙසේවෙය් පගතිය 
සඳහා කිසිම ෙසේවාවක් ෙනොවුණු බව.  ඒ ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවල 
වාර්ෂික වාර්තා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබනවා. ඒවා ටිකක් කියවා 
බලන්න කියා මා එතුමාට ෙගෞරවෙයන් කියන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් පධාන පශ්නය හැටියට යුද්ධය 
තිබුණා. බිතාන්ය යුගෙය් පටන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ  තිබුණු 
යාල්ෙද්වී දුම්රිය මාර්ගය උතුරු නැ ෙඟනහිර පළාෙත් එල්ටීටීඊ 
තස්තවාදීන් විසින් සම්පූර්ණෙයන්  විනාශ කළා. ඒ ෙහේතුෙවන් මහ 
ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක පෙද්ශයක ෙබොෙහෝ කාලයක් 
දුම්රිය ධාවනය වුෙණ් නැහැ. තස්තවාදය නිම ෙවලා, 2009 දී ෙම් 
රට නිදහස් කරලා, ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් සියලු 
මිනිසුන්ට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලැබීෙමන් පසු, ඉන්දියානු රජෙය් 
ආධාර ඇතිව ඒ දුම්රිය මාර්ගය හදලා, යාල්ෙද්වී දුම්රිය 
කන්කසන්තුෙර් දක්වා ධාවනය කරවලා, දීර්ඝ කාලයක් පැවැතුණු 
ගමනාගමන පශ්නය විසඳීෙම් කාර්ය භාරය අපි ඉෂ්ට කළා. ඒ 
වාෙග්ම, කතරගම ෙතක් දක්ෂිණ දුම්රිය මාර්ගයක් සැලසුම් 
කරලා, දැන් ෙබලිඅත්ත දක්වා දුම්රිය මාර්ගය තැනීෙම් කටයුතු 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  අඩිෙයන් අඩිය සංවර්ධනය කරෙගන යන 
ගමනට අවශ්ය මුදල් ෙවන් කරන අවස්ථාෙව්දී, ඒ ෙවනුෙවන් 
අත්තිකාරම් ගිණුම් සඳහා වන පමාණය වැඩි කරන්න කටයුතු 
කරන අතරම, පසු ගිය රජය සැලසුම් කර තිබුණු monorail හා 
අෙනකුත් සංවර්ධන ව්යාපෘති පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා විෙශේෂ 
අවධානය ෙයොමු කරලා ඒ සැලසුම් වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉෂ්ට 
කිරීම සඳහා අවශ්ය මූල්ය සම්පත් සම්පාදනය කර ගනීවි කියලාත් 
අපි විශ්වාස කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන පකාශන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව රෙට් දරුවන්ෙග් අධ්යාපන අවශ්යතා සඳහා 
දීර්ඝ කාලයක පටන් ඉතා සුවිශාල ෙසේවාවක්  ඉෂ්ට කරනවා. ඒ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ  දරුවන්ට 
ෙනොමිෙල් පාසල් ෙපොත් ෙබදා දීමත් සමඟ විශාල අර්බුදයකට 
මුහුණ පෑවා. ඒ කාලෙය් සටන් පාඨයකුත් තිබුණා, ලක්ෂ 40ක් 
පමණ වන දරුවන්ට නියමිත ෙවලාවට ෙපොත පත ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ කියලා. පළමු වාරය පටන්ගන්න ෙකොට -ඒ කියන්ෙන්, 
ජනවාරි මාසෙය්- ෙපොත් ලැබිය යුතු වුණත්, ඒ වාරෙය් මාස 
ගණනාවක් යන කල් ෙපොත් ලැබුෙණ් නැහැ. එෙසේ ෙපොත් 

ෙනොලැබුණාම රට පුරා දරුවන්ට නියමිත පාඩම් ඒකාකාරව 
කරන්න බැරි ෙවනවා.   දීර්ඝ කාලයක් තිබුණු ගැටලුව තමයි, 
පළමු ෙශේණිෙය් සිට 13වන ෙශේණිය දක්වා අවශ්ය කරන ෙපළ 
ෙපොත් දහස් සංඛ්යාත පමාණයක් සිංහල, ෙදමළ කියන පධාන 
භාෂාවලින් මුදණය කරලා ලංකාෙව් හතර දිග්භාගයටම ෙබදා 
හරින්ෙන් ෙකෙසේද කියන එක. ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න බැරි 
අවස්ථාෙව්දී ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත  අමාත්යතුමාෙග් ධුර කාලය 
තුළදී, වර්තමාන විභාග ෙකොමසාරිස් ෙජනරාල් පුෂ්පකුමාර 
මහත්මා අධ්යාපන පකාශන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ෙලස පත් 
කරලා, කලට ෙව්ලාවට නියමිත ආකාරයට පාසල් ෙපොත් 
ෙනොලැබීෙම් පශ්නය විසඳීම සඳහා සම්පූර්ණ වැඩ පිළිෙවළක් ඇති 
කළා. ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත  අමාත්යවරයා ඒ වගකීම අධ්යාපන 
පකාශන ෙකොමසාරිස් ජනරාල් පුෂ්පකුමාර මහතාට පවරා 
දුන්නාට පස්ෙසේ, එතුමා ඒ කාර්යය ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කළා. එෙහම කරලා ෙචෝදනාවක් නැතිව, කිසිදු 
පමාදයකින් ෙතොරව නියමිත ෙව්ලාවට සමස්ත ලංකාෙව් දරුවන්ට 
අවශ්ය කරන ෙපළ ෙපොත් ලැෙබන ආකාරයට වැඩ පිළිෙවළ 
සකස් කළා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය්දී අධ්යාපන විෂයය භාර අමාත්ය 
ධුරය මා භාර ගැනීෙමන් පසු, එවකට හිටපු විභාග ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්වරයා විශාම ගියාම, ඒ තනතුර සඳහා පුෂ්පකුමාර මහතා 
පත් වුණා. ඊට පස්ෙසේ, අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ 
සිටි රාජ්ය පරිපාලන ෙසේවෙය් වඩාම පළපුරුදු, සුදුසුකම් තිෙබන 
නිලධාරියා ෙතෝරන ෙකොට මට කිසි අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ, 
ෙද්ශපාලන පාට, පක්ෂ ෙහෝ ෙවනත් කිසිම ෙදයක් බලන්න. 
එවැනි කිසිවක් බැලීමකින් ෙතොරව, සුදුස්සාට අවශ්ය කරන 
තනතුර ලබා දීෙම් කමෙව්දය අනුව, තිස්ස ෙහේවාවිතාන මැතිතුමා 
අධ්යාපන පකාශන ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ධුරයට මා විසින් පත් 
කරනු ලැබුවා. හැබැයි එතුමා පත් කරන ෙකොට මම දන්නවා, 
එතුමා වර්තමාන අධ්යාපන අමාත්ය ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මැතිතුමාෙග් මස්සිනා  බව. එෙහම දැනෙගන තමයි අපි ඒ පත්වීම 
කෙළේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුට 
ඉතා කිට්ටු ඥාති සම්බන්ධයක් තිබුණාය කියලා අපි -අෙප් 
ආණ්ඩුව- එතුමාෙග් තනතුර ෙවනස් කෙළේ නැහැ. කිසිදු ෛවර 
ෙච්තනාවක් නැතිව තමයි එතුමා පත් කෙළේ. මා කියන්න 
කැමැතියි,  ඉතාම අවංක, ෙහොර, ෙබොරු, වංචා, දුෂණවලට 
සම්බන්ධයක් නැති, එතුමා ඉතාම කාර්යක්ෂම ෙලස වගකීමකින් 
යුතුව, අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල පගතියක් කරා 
ෙගන යෑම සඳහා උර දුන් ඉතා ෙහොඳ රාජ්ය නිලධාරියකු  බව.   

ඒ බවට එක උදාහරණයක් මා සඳහන් කරන්නම්. අධ්යාපන 
පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව රජෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. අධ්යාපන 
පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම 2009 දී රුපියල් මිලියන 
25.2ක්; 2010 දී රුපියල් මිලියන 48.4ක්; 2011 දී රුපියල් මිලියන 
61.2ක්; 2012 දී රුපියල් මිලියන 62.8ක්; 2013 දී රුපියල් මිලියන 
81.3ක්; 2014 දී රුපියල් මිලියන 92.2ක් වශෙයන් පැවතුණා. ෙම් 
ආකාරයට 2009 වර්ෂෙය් දී රුපියල් මිලියන 25ක්ව පැවති 
අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම 2014 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් මිලියන 92ක් දක්වා වැඩි වුෙණ්, ෙපොත් ෙබදා හැරීෙම්, 
ෙපොත් මුදණය කිරීෙම් හා සකස් කිරීෙම් කියාවලි ෙය් සුවිශාල 
ෙවනස්කම් රාශියකට මහින්ද රාජපක්ෂ යුගෙය් රජය දායක වුණු 
නිසායි. එකක් තමයි, ඈත පිටිසර ගම්මානවල දරුවන්ට අද 
ෙපොතක් මිල දී ගැනීම සඳහා විශාල මිලක් ෙගවන්නට සිදු වන 
එක. ෙපොත් ව්යාපාරයක් තිෙබන ෙකොට ඒ දරුවන්ට වඩා සහන 
මිලකට ෙපොත් ෙදන්න නම් රජෙය් මිල පතිපත්තිය යටෙත් විශාල 
මිලක් අය කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් දී මා කැබිනට් 
පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. සාමාන්යෙයන් රජෙය් මිල නියම 
කිරීෙම් කමෙව්දය අනුව ෙපොතක මිල නියම කරන ෙකොට සිය 
නිෂ්පාදන පිරිවැයට අතිෙර්කව සියයට 65ක් එකතු කරන්න ඕනෑ.  
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අපි කැබිනට් මණ්ඩලයට කිව්වා, "ෙමය ලාභ පරමාර්ථය මුල් 
කර ෙනොෙගන, හද්දා පිටිසර ගම්මානවල ඉන්න දරුවන්ට පවා 
ඉතා පහසුෙවන් ෙපොතක් ලබා ගන්න පුළුවන් වන ආකාරයට අඩු 
මිලට ෙදන්න නම් රජෙය් මිල පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න 
බැහැ, එය සියයට 50 දක්වා අඩු කරන්න"යි කියලා. කැබිනට් 
මණ්ඩලය එයට අනුමැතිය ලබා දුන්නා. එහි පතිඵලයක් ෙලස 
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා, කිසිවකුටත් තරග කළ ෙනොහැකි මිල 
ගණන් යටෙත් ෙපොත්වල මිල නියම කරන්න. ඒ අනුව විශාල 
ෙපොත් පමාණයක් මුදණය කරන ෙකොට, සමහර විට යම්කිසි 
වර්ෂයක ශිෂ්යත්ව විභාගෙය් සියලුම පශ්න පත, ඒ සඳහා අවශ්ය 
නිවැරැදි පිළිතුරු සියල්ල ඇතුළත් ෙපොතක් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අෙළවි කරන මිල වශෙයන් රුපියල් 50ක් නියම කරන්න පුළුවන් 
වුණා. රුපියල් 50ක මිලකට පශ්න පතයි, උත්තරයි සියල්ල ලබා 
ගන්න පුළුවන් වුණා.  

අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් නිකුත් කරන, 
ගුරුවරුන් අතර පමණක් පරිහරණය වන ගුරු අත් ෙපොත ගුරු 
මුෂ්ටියක් වශෙයන් ගුරුවරයා ළඟ විතරයි තබා ෙගන ඉන්ෙන්. 
සමහර විට ඒ ලබා ෙදන ගුරු අත් ෙපොත නැති වුෙණොත් තවත් 
ෙපොතක් ෙසොයා ගන්න කමයක් නැහැ. අද ඕනෑම ෙකනකුට ගුරු 
අත් ෙපොත් ගන්න පුළුවන් වන ෙලස සෑම විෂයක් 
සම්බන්ධෙයන්ම ගුරු අත් ෙපොත් අධ්යාපන පකාශන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙළවි කරන්න තබා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, විෂය නිර්ෙද්ශ ගත්තාම, සමහර විට විෂය නිර්ෙද්ශය 
දන්ෙන් ගුරුතුමා පමණයි. අද සියලුම විෂය නිර්ෙද්ශ ෙපොත් -
අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ ෙවන්න පුළුවන්, අෙපොස උසස් ෙපළ 
ෙවන්න පුළුවන්, 5 වසර ෙවන්න පුළුවන්- මුදණය කර ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය 
අවුරුදු 10ක, අවුරුදු 15ක විභාග පශ්න පත හා උත්තර පත 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  5 වසර ශිෂ්යත්ව 
විභාගෙය් පශ්න පත හා උත්තර පත වන්නට පුළුවන්, අෙපොස 
සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙය් විද්යාව, ගණිතය හා අෙනකුත් විෂයන්ට 
අදාළ පශ්න පත හා උත්තර පත වන්නට පුළුවන්, අෙපොස උසස ්
ෙපළ වාණිජ, විද්යා, කලා, තාක්ෂණ විෂය ධාරාවන්ට අදාළ පශ්න 
පත හා උත්තර පත වන්නට පුළුවන්, ඒ සියල්ලක්ම අද  ෙවෙළඳ 
ෙපොළට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මුළු ලංකාව පුරාම  අලුතින් 
ෙපොත් ලක්ෂ ගණනක් මුදණය කර ෙමෙලස ෙබදා හැර තිෙබනවා. 
නමුත්  කවුරුන් ෙහෝ ෙම් ආයතනය පිළිබඳව වැරැදි ෙතොරතුරු 
අගාමාත්යතුමාට දීලා තිෙබනවා. රාජ්ය නායකයන් හැම 
ෙකනකුටම  ෙපොදු දුර්වලතාවක් තිෙබනවා. ආවෙත්වකරුවන්, 
පශස්තිකරුවන් හා ෙක්වට්ටයන් තමන්ෙග් හිෙත් තිෙබන සිහින 
අනුව විශාල ලණු පමාණයක් හා වැරැදි ෙතොරතුරු රාජ්ය 
නායකයන්ට ලබා ෙදනවා.   

අෙප් ගරු අගමැතිතුමා පසුගිය දා ජාත්යන්තර ෙපොත් පදර්ශනය 
විවෘත කරන්න බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්තර 
සම්මන්තණ ශාලාවට ගියා. ඒ අවස්ථාෙව් දී එතුමා කළ පකාශයක් 
මාධ්යවල පළ වී තිබුණා. "ජාත්යන්තර ෙපොත් පදර්ශනය විවෘත 
කරමින් අගමැති රනිල් කියයි" යනුෙවන්. "සිසුන්ට ෙහොඳම ෙපොත් 
දිය ෙනොහැකි නම් අධ්යාපනය දියුණු කළ ෙනොහැකියි, ෙපළ ෙපොත් 
දීම අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් මගඩියක් වී තිබුණා" කියලා එතුමා 
පකාශ කර තිෙබනවා. ෙපළ ෙපොත් ෙබදා දීම අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් දැවැන්ත මගඩියක් වී තිබුණා නම්, ඒ මගඩිය ඉතාම 
ෙහොඳ විධියට ෙකරුණු ආකාරය පිළිබඳව  එතුමාෙග් කල්යාණ මිත 
අධ්යාපන අමාත්ය ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාෙගන් 

විමසීෙමන් දැන ගන්න පුළුවන්.  ඒ සියලුම ෙපොත් පිළිබඳ වගකීම 
දරන අධ්යාපන පකාශන ෙකොමසාරිස්තුමා ගරු අකිල විරාජ් 
කාරියවසම් මැතිතුමාෙග් මස්සිනා  - එතුමාෙග් සෙහෝදරිය සමඟ  
විවාහ ෙවලා සිටින ෙකනා -  වන නිසා ෙම් මගඩිය පිළිබඳව ගරු 
අගමැතිතුමාට ඉතා පහසුෙවන් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  එතුමා ඉතා ෙහොඳ නිලධාරිෙයක් කියලයි මා කිව්ෙව්.  
අපි කවුරුත් දන්නා විධියට ෙපොත් මුදණය කරන විට පථමෙයන්  
රාජ්ය මුදණ නීතිගත සංස්ථාවට සහ රජෙය් මුදණාලයට ෙදන්න 
පුළුවන් උපරීම ෙපොත් පමාණය ලබා ෙදනවා.  සමහර අවස්ථාවලදී 
රජෙය් ෙල්ක්හවුස් සමාගමටත් ෙදනවා.  ඉතිරි පමාණය සඳහා 
කවුරු  අමාත්යවරයා ෙලස හිටියත් පසිද්ධ ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් 
කරනවා. ෙටන්ඩර් කැඳවීෙම් දී ඉතාම අඩු මිලට, වඩා ෙහොඳින් 
ෙපොත් පකාශයන් කර තිෙබන අයට පමණයි  කවුරු අමාත්ය 
ධුරෙය් සිටියත් ෙටන්ඩරය ලැෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම නියමිත දිනට 
ෙපොත් දුන්ෙන් නැත්නම් ඉතා  විශාල දඩ මුදලක් නියම කරනවා. 
ඒ දඩ මුදල නියම කරන ෙකොට ඒ මුදණාල අයිතිකාරයා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ද, ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් ද, කාෙග් ෙහෝ 
ඥාතියකු ද, හිතවතකු ද, ෙල්කම්වරයකු ද, ෙපෞද්ගලික 
හැඳුනුම්කමක් තිෙබන ෙකනකු ද කියලා බලන්ෙන් නැහැ, 
හැෙමෝටම දඩ ගහලා තිෙබනවා.  සමහර පධාන ආයතනවලට දඩ 
ගැසීම ෙකොච්චර විශාල ද කියනවා නම්, සමහර සුපසිද්ධ ආයතන 
පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විරුද්ධව නඩු පවරා තිෙබනවා. ඒ 
දඩ නියම කිරීම හැෙමෝටම කරලා තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, your time is over.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා කරුණු පැහැදිලි 

කිරීම සඳහා පමණක් විපක්ෂෙය් ෙව්ලාෙවන් තව විනාඩි පහක් 
ගන්නවා.   

 පසු ගිය කාල ය තුළ දී ෙපළ ෙපොත් ෙබදා දීම සම්බන්ධෙයන් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් කිසිම මගඩියක් සිදු වී නැති බවත් මා 
කියන්න කැමැතියි. එෙසේ මගඩියක් සිදු වී තිෙබනවා නම් ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඒ සඳහා කමිටුවක් පත් කර ෙම් වැඩ කරන, 
මහන්සි ෙවන නිලධාරින් හා පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
නිර්ෙදෝශීකරණයට ලක් කරන්න කියා කරන්නය කියලා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

එතුමා කියා තිෙබනවා, "අද ෙපොත් ලියන්න මාර්ටින් 
විකමසිංහ වැනි උගතුන් නැහැ. එවැන්නන් බිහි වුණත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය ඔවුන්ෙග් ෙබල්ල මිරිකා පැත්තකට දමාවි" කියලා. 
එෙහම පතිපත්තියක් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් තිබුෙණ් නැහැ.  
ඉතා ෙහොඳින් ෙපොත් ලියන්න පුළුවන් කවුරු ෙහෝ ඉන්නවා නම්,   
අපි ඒ අයට ආරාධනා කර ඒ අය ලවා විවිධ රටවල, විවිධ 
භාෂාවලින් පළ වී තිෙබන විද්වතුන්ෙග් ෙපොත් පරිවර්තනය කර  
ඒවා අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් නිකුත් කළා. මා 
උදාහරණයක්  සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
අමාත්යතුමාත් දන්නවා ඇති, අෙප් අමාත්යාංශෙය් හිටියා ගණිතය 
පිළිබඳ ඉතා ෙහොඳ විෙශේෂඥෙයක්. එතුමා ගණිත අංශෙය් 
පධානියා. විජයදාස කියලා මහත්මෙයක්. එතුමා දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ  ලංකාෙව් ගණිතය විෂය දරුවන් අතර පචලිත කරන්නට 
විශාල ෙවෙහස දරපු,  ගණිතය විෂයට ආදරය කරන විද්වෙතක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමා විශාම යන්න කිට්ටු වුණා. විශාම යන්න මාස හයකට විතර 
ඉස්සරෙවලා මට ඇවිල්ලා කිව්වා, "මම මාස හයකින් විශාම 
යනවා,  හරි පශ්නයක්, මෙග් ෙසේවා කාලය  දීර්ඝ කරන්ෙන් නැහැ, 
ඒ නිසා මා විශාම යනවා"  කියලා. මා ඒ ෙවලාෙව් එතුමාට කිව්වා,   
ඔබතුමා දීර්ඝ කාලයක් ලබපු අත්දැකීම් එක්ක ගණිතය විෂය 
පිළිබඳව දරුවන්ට ෙපොතක් ලියන්න, ඒ ෙපොත අෙප් අධ්යාපන 
පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් මුදණය කරවන්නම් කියලා. 11 
වසරට නියමිත ඒ ෙපොත එතුමා ලියා දුන්නා. 2012 දී  30,000ක්, 
2013 දී  30,000ක්, 2014 දී 30,000ක්, 2015 දී 30,000ක් වශෙයන් 
ඒ ෙපොෙත් පිටපත් 120,000ක් අෙළවි කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් කර්තෘ භාගය ෙලස එතුමා සත පහක්වත් ලබාෙගන 
නැහැ. කර්තෘ භාගය ෙලස සත පහකවත් මුදලක් ලබා ගන්ෙන් 
නැතිව, තමන්ෙග් ෙසේවා කාලය අවසන් කර යනවිට එතුමා 
අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙනොමිෙල් ලියා දීලා ගිහින් 
තිෙබන ෙපොතක් ඒක. ෙපළ ෙපොත් අංශෙය් වැඩ කරන විද්වතුන් ඒ 
වාෙග් විශාල කැපවීමකින් තමයි වැඩ කරන්ෙන්. ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ, පාට අනුව ෙහෝ ෙනොවැදගත් අයෙග් ෙක්ලාම් මත අපහාස, 
උපහාස කරන්ෙන් නැතිව අප ඒ අයට ගරු කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙහොඳ උදාහරණයක් 
කියන්නම්. "තාක්ෂණෙව්දී විෂය නිර්ෙද්ශය" නමින් ෙම් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් තිබුෙණ් නැති විෂය නිර්ෙද්ශයක් අෙපොස උසස් ෙපළ 
විභාගය සඳහා අප අලුතින්ම හඳුන්වා දුන්නා. එහිදී අලුත් විෂයයන් 
තුනක් ආවා. ඒවා තමයි, ඉංජිෙන්රු තාක්ෂණය, ෛජව පද්ධති 
තාක්ෂණය හා තාක්ෂණය සඳහා විද්යාව. ෙම් විෂයයට 
උපාධිධාරින් නැහැ. ෙම් විෂයය උගන්වන විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු නැහැ. ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලක් තමයි 
ෙම් ෙපොතක් ලියන ආචාර්යවරෙයකුට, මහාචාර්යවරෙයකුට 
ෙගවන්ෙන්. නමුත්, අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉදිරිපත් 
ෙවලා, අපත් උදවු කරලා, ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් ඉන්න 
ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු, වෘත්තිය පුහුණු අමාත්යාංශෙය් ඉන්න 
අත් දැකීම් තිෙබන ආචාර්ය, මහාචාර්ය නිලධාරි මහත්වරු ඇවිත් 
අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් ඉතාම දුෂ්කරතා තිෙබන තැනක   -
වායුසමීකරණ පහසුකම් එෙහම නැති තැන්වල පවා- ඉඳෙගන දිවා 
රෑ ෙනොබලා ෙම් ෙපොත් ලියනවා. සමහර ෙවලාවට අධ්යාපන 
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ෙසේවය අවසන් කර ෙගවල්වලටත් 
ගිහින්. නමුත්, ෙම් ෙපොත් ලියන අය රාති කාලය ෙවනකම් ඒවා 
ලියා අවසන් කර යන්ෙන්. ෙමොකද, දරුවන්ට ඒ ෙපොත් ෙදන්න 
ඕනෑ නිසා.  

ෙම් අමාත්යාංශය රටට ඉතාම ෙහොඳ ෙසේවාවක් කර තිෙබනවා. 
පාෙර් යන මිනිසුන් ෙනොෙවයි ෙම් ෙපොත් ලියා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
රෙට් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය තුළ සිටින ආචාර්යවරු සහ 
මහාචාර්යවරුයි. ෙපෞද්ගලික හිතවත්කම්වලට ෙහෝ ජාවාරමක් 
සඳහා ෙනොෙවයි ඔවුන් ෙම්වා ලියන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් ෙසේවය අප 
අගය කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ෙගවීමක් නැතිව ෙහෝ සුළු 
ෙගවීමකට ඔවුන් ෙම් කාර්යය කර තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක ජාතිෙය් 
දරුවන්ට කරන ෙසේවයක්. ඒ නිසා ෙම් සඳහා තවදුරටත් මුදල් 
අවශ්යයි නම් ගන්ථ පකාශන ෙකොමසාරිස්තුමාට නැවත වතාවක් ඒ 
වගකීම භාර ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අවුල් ජාලාවක් 
ෙවන්ෙන් නැති ෙවන්න, ෙම් කටයුතු තිබුණු ආකාරයට වඩා 
ෙහොඳින් කරෙගන යන්න ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මීට වඩා 
වැඩි මුදලක් ෙවන් කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. එතෙකොට 
ෙම් තිෙබන අඩු පාඩු, දුර්වලතා නිවැරදි කරෙගන, වඩා ඵලදායී 
ෙසේවයක් කරන්න ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.   

[අ.භා. 4.26] 
 

ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේදී මට ෙම් 

උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනත යට ෙත් වූ නියමයන් 6ක් 
සම්බන්ධෙයන් තමයි අද ෙම් විවාදය පවත්වන්ෙන්. අෙප් හිටපු 
ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉතාම 
දක්ෂෙයක්; ගුරුවරෙයක්. මා හිතුවා එතුමා ෙම් නියමයන් ගැන 
නවක මන්තීවරු හැටියට අපට යම් ෙදයක් ඉෙගන ගන්න 
අවස්ථා ව ලබාෙදයි කියලා. හැබැයි, ඒ ෙදය එතුමාෙගන් ඉෂ්ට 
වුෙණ් නැහැ. එතුමා එතුමාෙග් තත්ත්වය හඳුනාගන්ෙන් නැතිව 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කිරීම සම්බන්ධව මා කනගාටු 
ෙවනවා. ෙජ්යෂ්ඨයන් හැටියට එතුමා වැනි අයෙගන් 
විෙශේෂෙයන්ම යමක් ඉෙගන ෙගන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉදිරි 
කටයුතු කරන්න අපට අවස්ථාව ලබාෙදයි කියා අප 
බලෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

බදු පතිපත්ති ගැන, ඒ වාෙග්ම වක බදු, සෘජු බදු සහ 
විෙශේෂෙයන්ම ඒ බදු අය කිරීෙමන් පසුව ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඒ බදු වියදම් කරන ආකාරය සම්බන්ධවත් අෙප් ගරු 
මන්තීවරු අද දවෙසේ අදහස්  පකාශ කළා. සංඛ්යා ෙල්ඛනත් එක්ක 
එතුමන්ලා අදහස් පකාශ කළා. දක්ෂෙයක් හැටියට අෙප් ගරු 
මුදල් අමාත්යතුමා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ 
නංවන රජෙය් දිගු කාලීන වැඩසටහනක පථම පියවර හැටියට 
තමයි 2016 අය වැය ෙයෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. බදුවලින් පමණක් ආදායම ලබා ෙගන 
ෙම් රෙට් ඉදිරි වැඩ කටයුතු සාර්ථකව කර ෙගන යන්න පුළුවන් 
ෙවයිද කියන එක ගැනත් අපි අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගාමීය ආර්ථිකය සම්බන්ධව 
මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගම සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා සහ ගෘහ ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීම සඳහා අප ෙමොනවාද කළ 
යුත්ෙත්? අෙප් පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ජනතාවට එදිෙනදා ජීවන 
කටයුතු කර ෙගන යාෙම්දී, රැකියා කටයුතු කර ෙගන යාෙම්දී 
ගෘහ ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් පශ්න රාශියක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මෙග් කාලය ගන්ෙන් නැතුව ඒ කථා කරන කාලය මට ලබා 

ෙදනවා නම් කමක් නැහැ.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Bandula Gunawardane? 

83 84 

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 03   

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙග් අවසරය 

ඇතුව ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න කැමැතියි. අද දින න්යාය 
පතෙය් හත් වැනි පිටුෙව් සඳහන් වනවා, "ෙපොත් මුදණය, 
පචාරණය හා අෙලවිය (පකාශන අයිතිය පසිද්ධ කිරීම, පරිවර්තන 
හිමිකම් මිලට ගැනීම, පරිවර්තන ගාස්තු හා කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් 
හා දීමනා ඇතුළුව) අත්තිකාරම් ගිණුම - අධ්යාපන පකාශන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව" යනුෙවන්. මා අධ්යාපන පකාශන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා කෙළේ ඒ නිසා බව ඔබතුමාට 
දන්වනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. හැබැයි, ෙම් වාෙග් ආකාරෙයන් 

තමයි ෙම්ක කරන්ෙන්, ෙම් වාෙග් ආකාරෙයන් තමයි ෙම් බදු අය 
කරන්ෙන්, ෙම් වාෙග් අයෙගන් තමයි කර්තෘවරුන්ට පශ්න 
ෙවන්ෙන් කියලා ඔබතුමා එහි තිෙබන සාරාංශය අර ෙගන කථා 
කළා නම් හරි. හැබැයි ඔබතුමා පැහැදිලිව කථා කෙළේ අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමා කරපු පකාශයක් අල්ලා ෙගන. ඒකටයි ඔබතුමා 
පිළිතුරු සැපයුෙව්. ඒ නිසායි මා ඒ වාෙග් කථාවක් කිව්ෙව්. 
ඔබතුමා ෙම් කාරණෙයන් පිට ගියා කියලා මා කිව්ෙව් නැහැ. 
ඔබතුමා ඊට වඩා වැදගත් කථාවක් කරයි කියලා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා කියන එක පමණයි මම පකාශ කෙළේ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පතිපත්තියක් හැටියට 
අපි බදු අය කරමින් ෙම් රෙට් වැඩ කටයුතු කරනවා හා සමානවම 
ගෙම් ආර්ථිකය නඟා සිටුවීම සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ 
යුතු වනවා. අපි ගෙම් ආර්ථිකය සකස් කරද්දී ඒකට බාධා වන යම් 
යම් කාරණා තිෙබනවා. ඒ කාරණා හරියට නිවැරදි කර ෙගන අපි 
ඉදිරියට ගිෙය් නැත්නම් ගෙම් ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමට බාධා ඇති 
වන්න පුළුවන්.  

අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන ගෙඩොල් කර්මාන්තය සහ උළු 
කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් මා විෙශේෂෙයන්ම කථා කරන්න 
බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා.  කර්මාන්තවලට අවශ්ය අමු දව්ය සපයා 
ගැනීෙම්දී අද ඒ ජනතාව පශ්න රාශියකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. 
ගෙඩොල් සහ උළු කර්මාන්ත සඳහා අපි අමු දව්යය හැටියට මැටි 
පාවිච්චි කරනවා.  මැටි ලබා ගැනීම නිසා අද පාරිසරික පශ්න මතු 
ෙවලා තිෙබනවා. පරිසරය සම්බන්ධෙයන් තීන්දු තීරණ ගැනීම 
නිසා අද ෙම් කර්මාන්තකරුවන්ට අමු දව්ය - මැටි - ලබා ගැනීෙම්දී 
බාධා පැමිණ තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, 
මැටි කර්මාන්තය සඳහා අපි සමහර තැන්වල කැණීම් කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. කැණීම් කටයුතු කරද්දී පරිසරයට බලපාන තැන් 
තිෙබන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් පරිසරයට බල ෙනොපාන තැන් 
තිෙබන්න පුළුවන්. ෙකෙසේ ෙවතත් මැටි කියන අමු දව්යය ලබා 
ගැනීෙම්දී පරිසරයට යම් යම් බලපෑම් ඇති වන්න පුළුවන් බව අප 
දන්නවා. නමුත් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි අෙප් 
ෙගොඩනැඟිල්ල හදන්න ගෙඩොල් පාවිච්චි කරනවා. අෙප් 
ෙගොඩනැඟිල්ල ෙසවිලි කරන්න උළු පාවිච්චි කරනවා. එෙහම නම් 
ෙගොඩනැඟිලි සෑදීම සහ ෙගොඩනැඟිලි ෙසවිලි කිරීම කියන ෙම් 
කාරණා ෙදක ගත්තාම ගෙඩොල් සහ උළු කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අඩු ආදායම් 
ලබන පුද්ගලෙයක් තමන්ෙග් නිවස තනා ගැනීෙම්දී අපහසුතාවට 
පත් වනවා. අමු දව්ය ෙනොමැති වීෙමන් කර්මාන්තය කඩා 
වැෙටනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අමු දව්ය ලබා ගන්න තිෙබන තහංචි 
සහ අෙනකුත් පශ්න නිසා ඒ භාණ්ඩ මිල ඉහළ යනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ගෙඩොල් සහ උළු මිල ඉහළ යාම ෙම් රෙට් සමස්ත 
ආර්ථිකයට බලපානවා. දුප්පත් මනුස්සෙයක් ෙගයක් හදා ගන්න 

යන අවස්ථාවකදී ඒ පුද්ගලයාට විෙශේෂෙයන්ම එය බලපානවා. 
එෙහම නම් අපි පරිසරය ආරක්ෂා කර ෙගන ෙම් අමු දව්ය ලබා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පරිසරය ආරක්ෂා කර ෙගන ෙම් අමු දව්ය 
ලබා ගන්නෙකොට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි 
හරියට ෙම් පශ්නය  හඳුනාෙගන ෙම් කටයුත්ත කරන්නට ඕනෑ.   

 අපි ෙම් පශ්නය හරියට හඳුනාෙගන නැහැ. ෙම් පශ්න ෙදක 
පටලවාෙගන තමයි වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් වැඩසටහනට භූ 
විද්යා අංශය, පරිසර අමාත්යාංශය සහ අෙනකුත් ආයතන සම්බන්ධ 
කරෙගන තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාෙග් ඉඳලා ෙම් 
ආයතන අතර තිෙබන සම්බන්ධීකරණය වාෙග්ම ශී ලංකා 
ෙපොලීසියත් සමඟ සම්බන්ධ වුණ ෙම් වැඩසටහන තුළ විශාල 
අපැහැදිලිකම් තිෙබනවා. ෙම්ක හරියට පැහැදිලි කරගන්න 
වුවමනායි. අපි ෙම් කර්මාන්ත කරද්දි මැටි වුවමනා කරන, ෙබොරළු 
ටිකක් වුවමනා කරන, එෙහම නැත්නම් වැලි ටිකක් වුවමනා කරන 
කර්මාන්තකරුවාෙග් කර්මාන්තය කිරීම සඳහා අමු දව්ය ලබා 
දීෙම්දී ඒවා ෙකෙසේද ලබා ෙදන්ෙන් කියා හරි පමිතියකින් යුතු වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු ෙවනවා. විෙශේෂ අධ්යයනයක් කර  
පරිසරයට හානියක් ෙනොවන ආකාරයට ෙම් අමු දව්ය ෙකොෙහොමද 
ලබා ෙදන්ෙන් කියා වැඩසටහන හදන්න ඕනෑ. පසු ගිය ආණ්ඩුව 
කාලෙය් එදා සිටි ජාවාරම්කරුවන් වැලි කැණීම්වලදී, මැටි 
කැණීම්වලදී, ෙබොරළු කැණීම්වලදී  පරිසරය සම්පූර්ණෙයන් 
විනාශ කර තිෙබන බව අපි දන්නවා. හැබැයි, ඒ ෙදස බලා 
තවදුරටත් වර්තමානෙය්දී ෙහෝ අනාගතෙය්දී එෙහම කරාවි කියා 
මතයක් දරාෙගන අපි පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
පමණක් ෙනොෙවයි කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.  පැහැදිලිව අපි 
කියාත්මක කළ යුතු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද අපි ෙම් 
කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කර ගන්ෙන් කියන කාරණයයි. මම 
කලින් කිව්වා වාෙග් එක කාරණයක් තමයි කර්මාන්තකරුවාෙග් 
වියදම වැඩි ෙවනවා නම් ඒ නිසා වන්ෙන් අඩු ආදායම්ලාභී අෙප් 
සෙහෝදරයාට ෙගයක් හදා ගැනීමට තිෙබන අයිතියත් නැතුව 
යාමයි කියන එක.   

ඊළඟ කාරණය තමයි අෙප් ෙම් කර්මාන්තයත් සමඟ  වාහන 
විශාල පමාණයක් බැඳී තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ලීසිං කර තමයි 
වාහන අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  එක මාසයක් ඒ අයට වාහනය 
දුවාගන්න බැරි වුෙණොත් ඊළඟ මාසෙය් ඒක පියවා ගන්න බැරුව 
යනවා.  ඒ නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ විධිමත් ෙවන්න ඕනෑ.  ඒ නිසා 
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන විසර්ජන පනත යටෙත් ෙයෝජනාව - අංක 
1-6 - සමඟම  රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරද්දී, ගාමීය 
ආර්ථිකයට වඩාත්ම බලපාන, අෙප් පෙද්ශයට වඩාත් බලපාන 
මාතෘකාවක් මම අර ගත්ෙත් ෙම් ජනතාව ෙවනුෙවන් යම් 
සධාරණයක් ඉෂ්ට විය යුතුයි කියා මට ෙයෝජනා කරන්න වුවමනා 
වුණ නිසායි.   

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Please wind up. Your time is over.  
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විනාඩි 12 ද? මෙග් 

ෙවලාව ගත්තා ද  දන්ෙන් නැහැ.  කමක් නැහැ.  ෙකෙසේ ෙවතත් 
මට කියන්න කරුණු කාරණා ෙගොඩක් තිෙබනවා. ෙම් ඒ සඳහා  
ෙවලාව ෙනොෙවයි.  මම ෙවනම ෙයෝජනාවක් විධියට ඉදිරිෙය්දී 
එය ෙගනැත්  කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට   ෙබෙහවින්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

85 86 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Thank you. Next, the  Hon. Dinesh Gunawardena. 

 
[අ.භා. 4.36] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින අත්තිකාරම් 

ගිණුම්  වැය ශීර්ෂයන් වැඩි කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු අනුමැතිය 
ගැනීෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එය අෙප් රෙට් තිෙබන පැරණිතම 
ෙදපාර්තෙම්න්තු කිහිපයකින් එකක්. අවුරුදු 100කට වැඩි 
ඉතිහාසයක් ඇති දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය්  
ඉතා වැදගත් විශාල පරිවර්තනයන් ඉටු කළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් 
වනවා. මහා මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග්ම දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ද ඒ පරිවර්තනයන් කළා, ආර්ථිකයක 
සම්බන්ධතාව, සමීපභාවයන් පෙද්ශවල ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු 
කළා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දුම්රිය ෙදපාර්තුෙම්න්තුව 
ගැන කථා කරනෙකොට අද දිනෙය් කාරණා කිහිපයක් ගරු 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙගෙනන්න මම කැමැතියි. මම 
පළමුෙවන්ම ගරු  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  එතුමා ඉතා වැදගත් පකාශයක් කළා.  එතුමා 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ගිහින්, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ 
පරීක්ෂාවට ලක් කර, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වටිනා ෙසේවය 
අගය කර,  කාට ඕනෑ වුණත් එහි වී ගබඩා කරන්න එපා කියා  
නිෙයෝගයක් කළා.  ෙකොපමණ ෙහොඳද?  වී ගබඩා කරන්න 
ෙනොෙවයි මත්තල හැදුෙව් කියා අපි විපක්ෂෙයන්  කිව්වාම ගරු 
අගාමාත්යතුමා අපට බැණ වැදුණා; ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු අපට 
බැණ වැදුණා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ෙගොඩ නඟන්ෙන් යම් යම් 
කාරණාවන් මුල් කර ෙගනයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් දිනය බලන්න.     
ශී ලංකාෙව් කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළට පැමිෙණන්නට තිබුණු 
ජාත්යන්තර ගුවන් යානාවක් එහි පතිත ෙවන්නට බැරි කාලගුණ 
තත්ත්වය මත ඊළඟට, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙනොවන්නට 
ෙචන්නායි ගුවන් ෙතොටුෙපොළට යෑමයි සිදු වන්ෙන්. ඒ සඳහා 
ෙකොපමණ පමාණයක් මුදල් ෙගවන්න සිද්ධ වනවාද, ඒ සඳහා 
ෙකොපමණ පමාණයක් ඉන්ධන වැය කරන්නට සිද්ධ වනවා ද? ෙම් 
මත තමයි කාලයක් තිස්ෙසේ ෙදවන ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක්              
ශී ලංකාවට අවශ්ය බව සාකච්ඡා වුෙණ්. මට මතකයි, ෙපේමදාස 
රජය යටෙත්ත් සාකච්ඡා වුණ බව. ෙදවන ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක 
අවශ්යතාව සම්බන්ධෙයන් ෙකොමිටිවල සාකච්ඡා කරන 
අවස්ථාවලදීත් මම ඒ ෙකොමිටිවල සිටියා. එය සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අධිකාරිය පධාන වශෙයන් ගත්ත තීරණයක්. ඒ අදහස වර්ධනය 
ෙවලා, ආණ්ඩු ෙදකක් පසු කර ඇවිත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රජය කාලෙය් මත්තල ගුවන්  ෙතොටු ෙපොළ 
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් ෙලස ඇති කරන්නට 
තීරණයකට එළඹුණා. ඊට අදාළ සමීක්ෂණ පවත්වලා, අදාළ 
වාර්තා සකස් කර එය ජාත්යන්තර තලෙය් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් 
බවට මහජන චීනෙය්  ණය ආධාර යටෙත් ඉදි කරනු ලැබුවා.  

ෙදෙවනි ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් රටට අවශ්යයි. එය පළමුවන 
කාරණය. ෙදෙවනි ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ කියන්ෙන් ජාත්යන්තර 
ගුවන් යානාවකට හදිසියකින් කටුනායකට ෙගොඩ බස්සන්නට බැරි 

නම්, එයට පතිත විය හැකි ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක්. දැනට අවුරුදු 
විසිපහකට ෙහෝ පනහකට ඉස්සර නම් අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙද් 
යැව්ෙව් නැව් මාර්ගෙයන්. අද යවන්ෙන් ගුවන් මඟින්. පවාහනය 
කරන භාණ්ඩ පමාණය වැඩියි. ඒ සඳහා ගබඩා ඇති කර, ඒ සඳහා 
කලාපයන් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ අවට ඇති කර  එම ගුවන් ෙතොටු 
ෙපොළ දියුණු කරනවා. කර්මාන්ත, සැහැල්ලු කර්මාන්ත ඇති කර 
එම ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ පෙයෝජනයට ගැනීෙම් කටයුතු සිදු 
ෙවනවා. ඒක තමයි සැලැස්ම, අදියෙරන් අදියර අපි ගමන් කරන 
සැලැස්ම. සැලැසම්කට වැඩ කරන්න අපි පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ කියා 
අපි කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. අපි එහි ආෙයෝජනයක් කර 
තිෙබනවා නම් එම ආෙයෝජනය යළි දිනා ගන්න පුළුවන්, ලබා 
ගන්න පුළුවන්. එය රටට ලාභයක් ෙගන ෙදනවා. ඒ කටයුතු 
ෙදවන අදියරක් ෙලස ෙම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ සිදු වන කටයුතුයි.  

මම විෙශේෂෙයන් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ගැනත් කථා කෙළේ 
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ  පිළිබඳ රජය ගත්ත පළමුවන තීරණය වැරදියි 
කියන්න. ඒ පිළිබඳව ගරු අමාත්ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමා ගත්ත තීරණය නිවැරදි තීරණයක්. ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක 
යම් යම් ගබඩා වායු සමීකරණ පහසුකම් ඇති තත්ත්වයක් යටෙත් 
හා තත්ත්ව පාලනයක් යටෙත් පවත්වා ෙගන යා යුතුයි කියා 
ජාත්යන්තර පමිතියක් තිෙබනවා. වී ගබඩා කෙළොත් ඒ ජාත්යන්තර 
පමිතිය විනාශ ෙවනවා. ඒ ජාත්යන්තර පමිතිය විනාශ කළාට 
පස්ෙසේ ඒක රටට පාඩුවක්. සමහර විට එෙසේ කල්පනා ෙනොෙකොට 
ෙම් හදිසි තීරණය ගැනීම, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආරම්භ කළ 
ෙදයක් හැටියට සලකා ෙම් විධියට ෙම් ගැන ෙනොසැලකිල්ලකින් 
කටයුතු කළ යුතුයි කියා රජය ගත්ත තීරණය වැරදියි. ඒ නිසා 
වැරදි තීරණ ගන්න එපා. අපි ෙබොෙහොම පෙව්ශෙමන් ෙම් ආර්ථික 
තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ ඒමට අවශ්යයි කියන කාරණාව සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි.  

ෙදෙවනි කාරණාව ෙමයයි.  දුම්රිය භාර මෙග් මිත ඇමතිතුමා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම ගරු සභාෙව් සිටිනවා. මා හිතනවා, අෙප් 
පවාහන මාර්ගවල ඒකාබද්ධතාවක් ඇති කර ගැනීෙම් ඊළඟ 
අදියරට අද ගමන් කළ යුතු බව. අෙප් ආර්ථිකය දියුණු වීමත් සමඟ 
මගී පවාහනය, භාණ්ඩ පවාහනය සහ දුම්රිය ෙසේවා අතර 
ඒකාබද්ධතාවක් ඇති ෙකොට එය ෙවනදාට වැඩිය දියුණු කර 
ගැනීෙම් අවධියකට අපි ගමන් කරන්නට ඕනෑ. එය ෙව්ගවත්ව සිදු 
කිරීම ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්නට හා භාණ්ඩ 
පවාහනෙය් දී සිදුවන නාස්තිය අඩු කර ගැනීමට ඉවහල් වන බව 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

දැන් බලන්න, කන්ෙට්නර් ෙගන යාම සඳහා ව්යාපෘතිය. 
මාෙග් මිත ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා  ඒ ගැන දන්නවා.  ෙකොළඹ 
වරාෙය් සිට කන්ෙට්නර් ෙකළින්ම වත්තල-ජාඇලට ගිහින් 
කන්ෙට්නර් අංගණයකින් යළිත් දුම්රිය මාර්ගයකින් ෙකොළඹ 
මාර්ගයට ෙගෙනන්න හැකි විධිෙය් සැලසුමක්, සමීක්ෂණයක් 
කර, ඒ ගැන අධ්යයනයක් කර ඒ ව්යාපෘතිය කියාත්මක ෙනොකර 
තිෙබනවා. ෙමවැනි ෙදයකින් ඉතාම පෙයෝජනවත් ෙලස භාණ්ඩ 
පවාහනයට දුම්රිය පාවිච්චි කිරීම වැඩි කරන්න පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, භාණ්ඩ පවාහනය සඳහා 
දුම්රිය පාවිච්චි කිරීෙම් කටයුත්තට අපි තවමත් වැඩිපුර අවතීර්ණ 
ෙවලා නැහැ. ඔබතුමාට මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ෙවනදා 
උඩ රට ෙත් ෙකොළඹ වරායට ආෙව් ෙකළින්ම දුම්රිෙයන්. අද ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් වාෙග් දීර්ඝ කාලීන 
ෙනොවන යම් යම් තීරණ ගැනීෙම් පතිවිපාක වශෙයන් තමයි අද 
ආර්ථිකෙය් වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
පරිවර්තනෙය්දී දුම්රියට විශාල කර්තව්යයක් සිදු කරන්නට 
පුළුවන් ෙවනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ආසනය 
තමයි වවුනියාව ආසනය. වවුනියාව ආසනය නිෙයෝජනය කරන 
ගරු මන්තීතුමා හැටියට අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
මා කියන කාරණයත් එක්ක එකඟ  ෙවයි. වවුනියාවට අද මගීන් 
දහස් ගණනක් යනවා. අද දහස ්ගණනක මගීන් එක දුම්රියකින් 
යාපනයට ෙගනියනවා. ඒ කටයුත්ත කිරීමට කාර් ගිෙයොත් කාර් 
දහස් ගණනක් යන්න ඕනෑ; බස් ගිෙයොත් බස් සිය ගණනක් යන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ආර්ථික යථාර්ථය. දුම්රිෙය් දියුණුව, දුම්රිය 
සංඛ්යාව වැඩි කිරීම හා ගමන් කරන ෙව්ගය වැඩි කිරීම තුළින් 
රටට දිනා ගත හැකි ආර්ථික වාසිය ෙමයයි. ෙමය තමයි රජයක් 
පධාන වැඩ පිළිෙවළ හැටියට ෙයෙදන්න ඕනෑ කටයුත්ත කියන 
කාරණය මම සඳහන් කරනවා.  

මම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයකු හැටියට ඔය පැත්ෙත් ඉන්න 
කාලෙය්දීත් අය වැය විවාදයකදී පසිද්ධිෙය්ම කිව්වා, “අෙප් රෙට් 
දුම්රිය වැඩි කාලයක් නිදාෙගන ඉන්ෙන්” කියලා. It is called the 
“sleeping time of the rail" - the rail is sleeping. We have the 
rail; we have invested on it, but we use it, maybe, only for 
two hours out of the 24 hours. The rest of the time, the rail is 
not being used. It is underutilized. That is why we should 
increase the utilization of railways. For that, we have to have 
a coordinated programme of all services, which could work 
with the railways. ගමනාගමනෙය්දී ෙමය අත්යවශ්යයි. දුම්රිය 
නිදාෙගන සිටින කාලය පෙයෝජනයට ෙගන දුම්රිෙයන් වැඩි 
කාලයක් පෙයෝජනයට ගන්න පුළුවන් වීම අත්යවශ්යයි. ඉන්දියාව 
දිහා බලන්න. දුම්රිය ෙසේවය නිසියාකාරව පවත්වාෙගන යාෙමන් 
ඉන්දියාව ෙබොෙහොම දියුණු තත්ත්වයට  පැමිණියා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාව ගැන මට වඩා 
ෙහොඳට ඔබතුමා දන්නවා. ඉන්දියාෙව් දැන් තට්ටු ෙදෙක් දුම්රිය 
ධාවනය වන බව ඔබතුමා දන්නවා. අෙප් රටට අල්ලපු රට තමයි 
ඉන්දියාව. ඉන්දියාෙව් තට්ටු ෙදෙක් දුම්රිය ධාවනය වනවා. 
දුම්රිෙය් උඩ තට්ටුවක් තිබුණාම තවත් මගීන් සියයකට පමණ 
යන්න පුළුවන්. අෙප් ඉංජිෙන්රුවරුන්ට ෙම් ගැටලුව තිෙබන්ෙන් 
ඇයි?   සමහර තැන්වල පාලම් තිෙබනවා. ඒ නිසා තට්ටු ෙදෙක් 
දුම්රියට යන්න බැහැ. අෙප් ඉංජිෙන්රුවරු ඊළඟ වතාෙව් පාලම් 
හදනෙකොට හදන්න ඕනෑ, තව අවුරුදු විස්සක් ඇතුළත ෙතවැනි 
දුම්රිය තට්ටුව සහිත දුම්රිය පැමිෙණයි කියා හිතලායි.  

මා ෙම් කියන්න යන කාරණයත් එක්ක අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග 
මැතිතුමාත් එකඟ ෙවයි. ඒ කාලෙය් ඒ.එන්.එස්. කුලසිංහ කියලා 
සුවිෙශේෂ ඉංජිෙන්රුවරෙයක් හිටියා. එතුමා ඔබතුමාෙග් ආසනෙය් 
තමයි ජීවත් වුෙණ්. එතුමා අෙප් රෙට් හිටපු විශිෂ්ට 
ඉංජිෙන්රුවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම රම්පාල මැතිතුමා GMR හැටියට 
හිටියා. මට එතුමාෙග් මුල් නම මතක නැහැ. එතුමන්ලා ෙම් 
යුගයන් ගැන වාෙග්ම සදාකාලික දුම්රිය ගැන කල්පනා කළා. 
Railbus එක ඉදිරිපත් කෙළේ කවුද? අෙප්ම ඉංජිෙන්රුවරෙයකු වූ 
ඒ.එන්.එස්. කුලසිංහ මහතා තමයි railbus  එක හදලා, 
සම්පූර්ණෙයන් දුම්රියක් ධාවනය වන්ෙන් නැතිව නිකම් ඉන්න 
ෙවලාෙවන් පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා railbus service එක 
ෙගනාෙව්. අෙප් ඉංජිෙන්රුවරුන්ට ෙම් කටයුතු කිරීම සඳහා 
අවශ්ය සහෙයෝගය ෙදනවා වාෙග්ම ඒ අය ලබා ගන්නා වූ 
ජයගහණ දිරිගැන්වීම සඳහා කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. Railbus 
එක ගැන කථා කරන ෙකොට මා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. 
තිකුණාමලයට ධාවනය වන railbus එකක් තිෙබනවා. පාසල් 
ළමයි, රජෙය් ෙසේවකයින් ආදීන් තිකුණාමලයට යන ඒ railbus 
එක දැන් නවත්වන්න යනවා. පවාහන ඇමතිතුමාටයි, පධාන 
නිලධාරින්ටයි මම කියනවා, ෙම් කටයුත්ත කරන්න එපා කියලා. 
ෙකොළඹ නම් තී වීලර් එකකින් යන්න පුළුවන්. තිකුණාමලයට තී 
වීලර්වලින් යන්න කී දාහක් සල්ලි වියදම් වනවාද? ෙමොවුන් 

ෙගොවිතැන් කරන අහිංසක ජනතාවෙග් වාෙග්ම රජෙය් 
 ෙසේවකයින්ෙග් දරුවන්. ඒ නිසා මම ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් railbus එක නවත්වන්න එපාය කියලා. Railbus 
එක ධාවනය කරන්න පුළුවන් KV Line එෙක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහෝමාගම සිට 
ෙකොළඹට එන ෙසනඟ අද විසි ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙකෝච්චිෙය් දැන් ඉඩක් නැහැ. අෙප් මුළු පළාෙත්ම අය එන්ෙන් 
KV Line එෙක්. අප දුම්රිය ෙව්ගවත් කරන්න ඕනෑ. දුම්රිය 
ෙව්ගවත් කළ හැකි කමෙව්දයන්ට ඉංජිෙන්රුවන් ෙයොමු වන්න 
ඕනෑ. අපට  විෙද්ශ රටවල අය ඇවිල්ලා කියන්නම ඕනෑ නැහැ. 
විෙද්ශ රටවලට ගිහිල්ලා ඉෙගන ෙගන ආපු අෙප් ඉංජිෙන්රුවරු 
ඉන්නවා. ඒ අයට අවස්ථාව ෙදන්න. ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් 
පවාහන පීඨය සම්පූර්ණෙයන් අෙප් රෙට් පවාහනය පිළිබඳ 
අධ්යයනය කරමින් මගී පවාහනයට -දුම්රිය, බස් ඒකාබද්ධ 
ෙසේවාවට- අලුත් ෙයෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 
එකක්, දුම්රිෙය් ෙව්ගය වැඩි කිරීම. ෙබොෙහෝ විට ඉංජිෙන්රුවරු 
කියනවා, "සමහර තැන්වල loop එකක් වැඩි කෙළොත් අපට තවත් 
දුම්රියක් ධාවනය කරවන්න පුළුවන්, ඒ සඳහා මහා විශාල 
වියදමක් යන්ෙන් නැහැ" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, දුම්රිය ෙදකක් 
මාරු ෙවන්න පුළුවන් නම් තවත් දුම්රියකට ෙව්ගෙයන් යන්න 
කාලය ඉතුරු වනවා. මම හිතන්ෙන් ෙමවැනි ෙද්වල් ගැනත් 
කල්පනා කර, අපට දැන් තිෙබන සම්පත් තුළ දුම්රිය පමාණය 
වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැන අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුයි. ෙදවැන්න, අලුත් ආෙයෝජනවලින් දුම්රිය මාර්ග 
ඇති කරලා, දුම්රිය ෙසේවාව මහා පරිමාණෙයන් දියුණු කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය. ෙම් මාර්ග තුළින් තමයි මහ ජනයාට 
ෙසේවාවක් බවට දුම්රිය පත් වන්ෙන්.  

දැන් බලන්න දකුණු පළාෙත් මාතර ඉඳලා උෙද්ට එන 
දුම්රිෙය් ෙකොයි තරම් මහ ජනතාවක් එනවාද? ඒ ෙසනඟ මාතර 
ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න නම් බස් කීයකින් එන්න ඕනෑද? ඒ 
බස්වලට අවශ්ය ඉන්ධනවලට හා නඩත්තු කටයුතු කරන්න අප 
ෙකොපමණ මුදලක් වැය කරන්න ඕනෑද? මා හිතන්ෙන් අප ෙම්වා 
ගැනත් කල්පනා කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලායි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දුම්රිය ෙසේවෙය් පුහුණු 
ෙසේවාෙව් විශාල අඩුවක් තිෙබනවා. කවුරු ෙහෝ විශාම යන ෙකොට 
ඒ කටයුත්ත භාර ගන්ෙන් පුහුණු ෙසේවාව තමයි. පසු ගිය කාලය 
තුළ දුම්රිය ෙසේවෙය් පුහුණු ෙසේවය ගැන කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
හරියට කියාත්මක ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා දුම්රිෙය් පුහුණු ෙසේවාවට 
බඳවා ගන්න. විපක්ෂෙය් පාක්ෂිකයන්ට රැකියා ෙනොලැබුණාට 
කමක් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන්ෙග් පාක්ෂිකයන් ෙහෝ පුහුණු 
ෙසේවාවට බඳවා ෙගන පුහුණු ෙසේවාව දියුණු කරන්න. 

ඊළඟට, දුම්රිය ෙසේවකයන්ෙග් ආපදා ණය පිළිබඳ ගැටලු 
තිෙබනවා. ඔවුන්ට නිවාසයක් තැනීමට තිෙබන ණය කම පිළිබඳ 
ගැටලු තිෙබනවා. ෙම්වාට විසඳුම් ලබා දීෙමන් තමයි දුම්රිය 
ෙසේවකයන් උනන්දු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම්වා ගැන 
කාලයක් තිස්ෙසේ අප කථා කළා. පාර්ලිෙම්න්තු ව මුදල් අනුමත 
කරනවා. නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරන මුදල්, ඒ 
පතිලාභෙය් ජයගහණය ෙව්ගෙයන් ෙසේවකයන්ට ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ සම්බන්ධවත් අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි කියන එක, අය 
වැය ෙල්ඛන කාලයට ළං වන නිසා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. මා ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, 
ඇමතිතුමා සහන කමිටුවක් පත් කර තිෙබනවා. ඒෙකන් මාරු 
කිරීම්, තාවකාලික අත් හිටුවීම්, අස් කිරීම් වැනි පළිගැනීම් 
නවත්වලා අසාධාරණයට ලක් වුණු ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙවනුෙවන් 
මැදිහත් වීමට පුළුවන්කම ලැබුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට, මා විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්නට 
කැමැතියි to an article in the “Business Times” section of 
“The Sunday Times” of 01st  November, 2015 titled  “Traffic 
management specialists urge Government to implement 
Colombo metropolis master-plan”. That is, along with the 
related services through a coordinated programme. ෙම්ක 
ඉතාම වැදගත්. The article states, I quote:  

“With population in the Colombo Metropolitan Region (CMR) 
surging to reach 7.9 million by 2035 from 5.8 million today and city 
roads chock-a-block with traffic, Sri Lankan traffic experts are 
urging the Government to implement an already-presented, 
scientific road transportation master-plan.”   

So, this is what we have to give attention to.  

අපි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් 
මහාමාර්ග, අධිෙව්ගී මාර්ග හදා ෙගන ආවා. බලන්න සංචාරක 
සංවර්ධන ඇමතිතුමනි, අපි ඈත සිට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොළඹ 
නගරයට පැයකින් එනවා. හැබැයි, තවත් පැයකට වඩා යනවා 
ෙකොළඹ නගර මධ්යයට එන්න. ෙමොකද, ඒ සැලැස්ෙම් ඉතුරු 
ෙකොටස හමාර ෙවලා නැහැ. ඒකට තමයි අෙප් අවධානය ෙයොමු 
ෙවන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, -මෙග් මිත 
පුත්තලෙම් ගරු මන්තීතුමාත් දන්නවා- ගරු  කුමාර ෙවල්ගම 
මැතිතුමා පවාහන ඇමතිවරයාව සිටි කාලෙය්, මීගමුව ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ ඉඳලා ෙව්ගෙයන් එන්න දුම්රියක් අප අත් හදා 
බැලීමකට පටන් ගත්තා. 

ගරු මන්තීතුමන්ලා දන්නවා, පිට රටවල ෙබොෙහෝ ගුවන් 
  ෙතොටුෙපොළවල්, ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ආසන්නෙය්ම 
දුම්රිය ෙපොළවල් තිෙබන බව. අපි පිට රටකට ගියාම, ගුවන් 
ෙතොටුපෙළේ ඉඳලා දුම්රිෙයන් තමයි, පධාන නගරෙය් 
ෙක්න්දස්ථානයට යන්ෙන්. Check-in facilities, immigration 
facilities, all are available at one point - in the City centre.  
We just check-in there. ෙම්  වාෙග් ෙසේවාවක් ෙවනදාටත් වඩා 
ෙකොළඹ නගරයට ලබා දීම අවශ්යයි. එම ෙසේවාව ලබා දිය 
හැක්ෙක් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවටයි. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
එවැනි අවධියකට ආෙවොත්, ඉෂ්ට කරන ඒ ෙසේවාව කාර්යක්ෂම 
ෙවයි කියා මා හිතනවා.  ඒ හරහා කාලය ඉතුරු කර ගන්නටත්, 
මුදල් නාස්තිය හා ඉන්ධන නාස්තිය අඩු කර ගන්නටත් පුළුවන්කම 
ලැෙබනවා.  

According to this article, the major transport issues 
identified by this Colombo metropolis master-plan are, I 
quote: 

“Congestion is a growing concern for both economic and social 
aspects within Colombo and its suburbs due to:  

o Higher population  

o Higher incomes lead to higher mobility (more travel) 

o Higher incomes also lead to more private vehicle use.”  

Therefore, to remedy this situation an integrated 
transport policy has to be introduced.     

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් මහජනයාෙග් පැත්තෙතන් කරුණු කියන්න 
ෙකෙනක් නැහැ. අපට ඉන්ෙන් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා සංස්ථාවල 
පැත්ෙතන් කරුණු කියන අය විතරයි. ෙම් ෙසේවාව මහජන 

අයිතියක්. මහජනයාට ෙසේවාවක් ෙදන්න රජය හැටියට බැඳී සිටින 
බවට අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීතියක් සම්මත කර තිෙබනවා නම්,  
අපි ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුවල කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන් 
මහජනයාෙගන් එකතු කරන බදුවලින් නම්, මහජනයාෙග් 
අදහස්වලටත් ඉඩක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙපර කාලෙය් ශී ලංකා 
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 
මහජන අදහස්වලට ඉඩක් ලබා දුන්නා. නමුත් පසු ගිය කාලවල 
ඒවා ෙහමින්ම අතහැරී තිෙබනවා. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් ෙනොවන, මගී සංගම් නිෙයෝජනය 
කරන මහජන නිෙයෝජිත සභා තිබුෙණොත්, ඒ අයෙග් අදහස් සහ 
ෙයෝජනා ෙම් ෙසේවා තවත් දියුණු කිරීම සඳහා උපෙයෝගි කර 
ගන්න පුළුවන් බව කියන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් මිත කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සාලින්ද දිසානායක මැතිතුමා 
ෙමතැන ඉන්නවා. හුඟක් කාලයක ඉඳලා අපි කවුරුත් දන්නවා, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් අලව්ව දුම්රිය පැන්නුම ගැන. එතැන 
දුම්රිය ෙග්ට්ටුව දවසකට කී වාරයක් වහනවා ද? ෙම් පශ්නය හැම 
අවුරුද්ෙද්ම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තාෙව් සඳහන් 
කරනවා. ෙම් ෙග්ට්ටුව වහන්න සිද්ධ වීම නිසා දුම්රිෙය් ෙව්ගය 
අඩු කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙදවැනි කරුණ  හැටියට ඒ නිසා දුම්රිය පමාද  ෙවනවා. ඒ 
නිසා යම් කිසි කාලයක් අපෙත් යනවා. අෙප්ම ඉංජිෙන්රුවන් ෙම් 
කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා, දුම්රිය පැන්නුමට ඉහළින් 
මහා මාර්ගය පිහිටුවන්නට පුළුවන්කම තිෙබන බව දැන් ෙපන්වා 
දී තිෙබනවා. අපට විෙද්ශ ඉංජිෙන්රුවන් අවශ්ය නැහැ. අෙප් 
ඉංජිෙන්රුවන්ට ඒ කටයුත්ත සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ඉදිරි 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පතිපාදන ලබා දුන්ෙනොත්, ෙකොපමණ 
ෙව්ගෙයන් දුම්රිය ගමන් කරවන්න පුළුවන් ද කියලා බලන්න 
පුළුවන්.   

කුරුණෑගල ඉඳලා දඹුල්ල හරහා තිකුණාමලයට දුම්රිය 
මාර්ගය සම්බන්ධ කිරීම ඉතාම වැදගත්. අද දඹුල්ල හරහා දුම්රිය 
මාර්ගයක් නැහැ. දඹුල්ල කියන්ෙන් ෙක්න්දීය සංචාරක 
මධ්යස්ථානයක්;  ෙගොවි නිෂ්පාදිතවල ෙක්න්දීය මධ්යස්ථානයක්.  
ඒ දුම්රිය මාර්ගය සකස් කිරීම සඳහා කාලයක් තිස්ෙසේ මැනුම් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඉදිරි අය  වැය ෙල්ඛනයට ෙමම කාරණය 
ඇතුළත් කිරීම ඉතාම වැදගත්. ෙම් සඳහා විෙද්ශ ආෙයෝජන 
තිෙබනවා. කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල හරහා තිකුණාමලයට දුම්රිය 
මාර්ගය බද්ධ කිරීෙමන් ෙකටි දුරකින් තිකුණාමලයට 
පිවිෙසන්නට පුළුවන්කම ඇති ෙවනවා. එයින් මහජන දියුණුව හා 
සංවර්ධනයත් සිදු ෙවනවා. දුම්රිය හා සම්බන්ධ ෙමවැනි  ව්යාපෘති 
ගැන අපි විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවා. ෙම් ෙව්ලාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් මුදල් පමාණය අනුමත කිරීෙම්දී, දුම්රිය 
ෙසේවාව වඩාත් දියුණු ෙසේවාවක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීෙම් 
අභිෙයෝගෙය් අපි ඉන්නවා. 

දැන් බීජිං සිට ෂැන්ග්හයි දක්වා එන දුම්රිය ෙකොච්චර 
ෙව්ගෙයන් යනවාද? එය ෙලොව මවිත කරවනවා. කාලයක් ජපන් 
දුම්රිය තමයි "bullet train" කියලා ෙව්ගෙයන් ගිෙය්. අද 
ෙලෝකෙය් ඊටත් වඩා ෙව්ගෙයන් යන්ෙන්, චීනෙය් නැන්ජිං සිට 
ෂැන්ග්හයි දක්වා එන, බීජිං සිට ෂැන්ග්හයි දක්වා එන දුම්රිය. ඒ 
දුම්රියට නැග්ගාම ගුවන් යානයක යනවා වාෙග් පහසුයි. ජර්මන් 
තාක්ෂණයයි, චීන තාක්ෂණයයි ෙදකම ඒකාබද්ධ කරලා හදන 
ලද ඒ දුම්රිය කාන්දම් මත - magnets- ගමන් කරන දුම්රියක් 
බවට, දියුණු හා ෙව්ගෙයන්ම යන දුම්රියක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ලංකාෙව් දුම්රියක් යන ෙව්ගය ගැන මම කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ඉංජිෙන්රුවන්ට භාරයි. මම දුම්රිය 
ඉංජිෙන්රුෙවක් ෙනොෙවයි.  
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මෙග් කථාව අවසන් කරන්න කලින් ලංකා ෙව් දුම්රිය 
ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන්ෙගන් මා  ඉල්ලා සිටිනවා, දුම්රිය ෙව්ගවත් 
කරන්න, දුම්රිය වැඩිෙයන් දුවවන්න, දුම්රිය නිතර දුවවන්න 
කියලා. බඩු පවාහනය සඳහා ද දුම්රිය පෙයෝජනයට ගන්න. ඒ 
තුළින් තමයි  රෙට් ආර්ථිකෙය් දියුණුවට මහා ෙසේවාවක් සපයන 
අංශයක් බවට දුම්රිය පරිවර්තනය ෙවන්ෙන් කියන කාරණය මා 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!   

Will an Hon. Member propose the Hon. Lucky 
Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
I propose that  the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 
 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වූෙයන්, ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

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

 
[பி.ப. 5.00] 

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

2016ஆம் ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்டம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட ள்ள நிைலயில், தற்ேபா  அதற்கான 
திட்டமிடல் பணிக ம் வர  ெசல த்திட்ட தயாாிப் ப் 
பணிக ம் இடம்ெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. திய 
நல்லாட்சி அரசாங்கமான , கடந்த ஜனவாி 8ஆம் திகதி இந்த 
நாட் ல் ஏற்பட்ட மக்கள் ரட்சிக்குப் பின்னர் ன்ைவத்த 
இைடக்கால வர  ெசல த் திட்டத்தில் பல ற்ேபாக்கான 

ன்ெமாழி கைளச் ெசய்தி ந்த . அந்தவைகயில், அரச 
ஊழியர்க க்குச் சம்பள அதிகாிப் கைள வழங்கி, சில 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைலகைளக் குைறத் , தன  
நல்லாட்சிக்கான அைடயாளங்கைள ெவளிப்ப த்தியி ந்த . 
அந்த நல்ெலண்ணச் ெசயற்பா க க்குப் பிரதியீடாக ஓகஸ்ட் 
மாதம் 17ஆம் திகதி இன் ெமா  ரட்சியிைன ஏற்ப த்திய 
இந்த நாட்  மக்கள், திய பாரா மன்றத்தில் ேதசிய 
அரசாங்கெமான்ைற அைமக்கும் இணக்கப்பாட் க்கு 
ஆைணைய வழங்கி ள்ளனர். அந்த ஆைணக்கு ஏற்ப 
அைமக்கப்பட் ள்ள ேதசிய அரசாங்கத்திற்கு ஆதர  வழங்கும் 

ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினராக, இந்த உயர் சைபயிேல 
ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம் ெதாடர்பிலான 
விவாதத்தின்ேபா  என  கன்னி ைரைய ஆற் வதில் 
ெப ைம அைடகின்ேறன். இன்  இச்சைபயில் அபிவி த்தி 
உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சுக்குாிய 
சில சட்ட ஒ ங்குவிதிகள் தி த்தத்திற்கும் மாற்றத்திற்குமாக 

ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன. அபிவி த்தி உபாய ைறகள்  
குறித்  உைரயா ம் இந்த அமர்வில், அபிவி த்தியின் ேதைவ 
அதிகமாக ள்ள ச கத்தின் பிரதிநிதி என்ற வைகயில், இந்த 
நாட் ல் வா ம் இந்திய வம்சாவளி மைலயகத் தமிழர்களின் 
பிரதிநிதியாக என  க த் க்கைள ன்ைவப்ப  என  
கடைமெயன நிைனக்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் வா ம் ஐந்  ேதசிய இனங்களில் ஒன்றாக 
"இந்தியத் தமிழர்கள்" என இலங்ைகயின் உத்திேயாக ர்வ 
அறிக்ைககளில் அைடயாளப்ப த்தப்ப ம் இந்திய வம்சாவளி 
மைலயகத் தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள். இம் ைற வெர யா 
மாவட்டத்தி ள்ள மக்கள், தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணிையச் 
ேசர்ந்த எனக்கு ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியி டாக 67,761 
வாக்குகைள வழங்கி, இந்த உச்ச சைபக்குத் ெதாி  
ெசய் ள்ளார்கள். எனேவ, என  இந்தக் கன்னி 
உைரயின்ேபா  த ல் வெர யா மாவட்டத்தில் எனக்கு 
வாக்களித்த அைனத்  மக்க க்கும் நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ெதாழிலாளர் ேதசிய ன்னணியின் ெபா ச் 
ெசயலாளராக ம் தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் நிதிச் 
ெசயலாளராக ம் மக்களின் பிரதிநிதியாக ம் இ க்கின்ற 
எனக்கு, பல ெபா ப் கள் உள்ளைத நான் அறிேவன். 
என்ைன இச்சைபக்கு அ ப்பிைவத்த ெதாழிலாளர் ேதசிய 

ன்னணியின ம் மைலயக மக்கள் ன்னணியின ம் 
ஜனநாயக மக்கள் ன்னணியின ம் உ ப்பினர்க க்கு நான் 
நன்றிக்கடன் உள்ளவனாக உள்ேளன். இந்தத் ேதசிய 
அரசாங்கத்தின் பங்காளிகள் என்ற வைகயில், எம  மக்களின் 
அபிவி த்தி சார்ந்த, உாிைமகள் சார்ந்த பிரச்சிைனகைள 

ன்ைவப்ப  மற் ம் அவர்கள  அபிலாைசகைள நிவர்த்தி 
ெசய்வ  எம  கடப்பாடாகும். குறிப்பாக தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் ஆ  பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாகிய 
நாங்கள், வடக்கு, கிழக்குக்கு ெவளிேய வா ம் தமிழ் மக்களின் 
பிரதிநிதிகளாக  எங்கைள அைடயாளப்ப த்தி ள்ேளாம்.  

இலங்ைகயின் அபிவி த்திக் குறிகாட் கைளப் 
ள்ளிவிபரங்களி டாக ெவளிப்ப த் ம் உத்திேயாக ர்வ 

ஆவணங்களில் நகரம், கிராமம், ேதாட்டம் - urban, villages 
and estate sector - என ன்  நிைல நின்  
ெவளிப்ப த்தப்ப வதைன அவதானிக்கலாம். இதில் estate 
sector எனப்ப கின்ற ெதாழிலாளர்கள் சார்ந்த 
பிரேதசங்கைளப் பார்க்கும்ேபா , ள்ளிவிபரங்களில் 
ெப ம்பா ம் பின்னிைலைய அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . எனேவ, இந்த நாட் ன் ஒட் ெமாத்த 
அபிவி த்திக் குறிகாட் களில் இ க்கின்ற ன்  ைறகளில் 
ஒன்றான ேதாட்டத் ைறயான , மிக ம் பின்னைடவான 

ள்ளிவிபரங்கைளக் காட் வதன் காரணமாக, அபிவி த்தி 
சார்ந்த உபாயங்கள் நிர்ணயிக்கப்ப கின்ற, திட்டமிடல்கள் 
இடம்ெப கின்ற, வர  ெசல த்திட்டத்தின் 

ன்ேனாட்டமான இந்தக் காலப்பகுதியில், சில க்கிய 
அபிவி த்திப் பணிக க்காக இந்தத் ைறக்குப் ெப மள  
நிதி ஒ க்கீட்ைடக் ேகா ம் வைகயில் என  உைரைய 
நிகழ்த்தலாம் என நிைனக்கின்ேறன்.  
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இலங்ைகயில் ேதாட்டத் ைற என்ப , காலனித் வ 
ஆட்சிக் காலத்திேலேய ேதாற்றம் ெபற்ற . கிராமியப் 
ெபா ளாதாரத்ைத ஆதாரமாகக் ெகாண் ந்த அதன் 
பாரம்பாியப் ெபா ளாதார ைறைமைய ஏற் மதிைய 
ேநாக்கிய ெபா ளாதார ைறைமயாக மாற்றிய ெப ைம 
ேதாட்டத் ைறக்ேக உண் . இந்தத் ேதாட்டத் ைறயான , 
பிாித்தானியரால் ெபா ளாதார ேநாக்கத்ேதா  அறி கப் 
ப த்தப்பட்டா ம், அதில் உைழப்பிைன வழங்குவதற்கு  
இந்தியத் ெதாழிலாளர்கள் இங்கு வரவைழக்கப்பட்டதன் லம் 
இந்தத் ேதாட்டத் ைறையச் சார்ந்  ஒ  ச க ம் 
வளர்ந்தி க்கின்ற  என்ப  இங்கு ெதளிவாகிற . அங்கி ந்  
இந்தியத் ெதாழிலாளர்கள் இங்ேக வந்ததன் காரணமாகத்தான் 
இன் ம்கூட இந்த நாட் ல் நாங்கள் 'இந்தியத் தமிழர்கள்' 
என்ற ெபய டன் வாழேவண் ய நிைலயில் உள்ேளாம். 
என்றா ம், 1931ஆம் ஆண்  ேசால்பாி ஆைணக்கு வின் 
அரசியலைமப்பின்ப , இந்த மக்க க்கு வாக்குாிைம 
வழங்கப்பட்டதனால் நா  சுதந்திரமைடவதற்கு ன்னர் 
பாரா மன்றத்திேல 14 உ ப்பினர்கள் பிரதிநிதித் வப் 
ப த்தக்கூ ய வாய்ப் க் கிைடத்த . இ ந்தேபாதி ம், 

ரதி ஷ்டவசமாக 1948ஆம் ஆண்  இந்த மக்களின் 
கு ாிைம பறிக்கப்பட்ட  என்பைத நான் இன்ைறய என  
கன்னி ைரயிேல பதி ெசய்ய  வி ம் கின்ேறன்.  

அந்தத் தைடகைளெயல்லாம் தாண்  இன்  அந்தச் ச கம் 
இந்த நாட் ேல க்கியமான ஓர் அங்கமாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற . இ ந்தா ம் அவர்கள் ைமயாக அரச 
நிர்வாகத் க்குள்ேளா, அரச ேதசிய திட்டமிடல்க க்குள்ேளா 
உள்வாங்கப்படாமல் இப்ெபா ம் தனியார்வசம் 
ஒப்பைடக்கப்பட்டவர்களாக  இ க்கிறார்கள். அதாவ , 
அந்தப் ெப ந்ேதாட்டங்கள் தனியாாினால் நிர்வகிக்கப்ப  
கின்ற நிைலைமேய  இப்ெபா ம் காணப்ப வ டன், 
அவர்களின் ச க நிர்வாக ம் தனியார் வசேம 
ஒப்பைடக்கப்பட் ப்ப  ரதி ஷ்டமானதாகும். 
எனேவதான் இந்தத் ேதசியத் திட்டமிடல்கள் நைடெபற் க் 
ெகாண் க்கின்ற இந்தக் காலப்பகுதியிேல இந்தத் ேதசியத் 
திட்டமிடல் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குள் ேதாட்டத் ைற 
ெப மளவில் உள்வாங்கப்பட ேவண் ம் என்பைதக் 
கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற ேநாக்கத்ேதா  இந்த 
சைபயிேல நான் இந்தக் க த் க்கைள ன்ைவக்கின்ேறன்.  

இவ்வா  ேதசிய திட்டமிட க்குள் இந்த மக்களின் 
அபிவி த்தி குறித்த விடயங்கள் உள்வாங்கப்பட் க்கு 
மானால், இந்த நாட் ேல இவர்களின் வாழ்க்ைகக் காலம் 200 
வ டங்கைள அண்மிக்கின்றேவைளயில், குைறந்த  
சுதந்திரத் க்குப் பின்னரான 50 வ ட காலங்களில், 
இவர்களின் வாழ்வியல் பிரேதசங்களான அந்த 'லயன்' 
வாழ்க்ைக ைறயாவ  மாற்றப்பட் க்கும். அ  அங்கு 
இடம்ெபறாமல் இ ந்த காரணத்தால்தான் அண்ைமக் 
காலத்தில் திய அரசாங்கம் 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் 
7 ேபர்ச்சஸ் காணிைய வழங்கி அதில் தனி  அைமக்கும் 
ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ென த் ள்ள . அதைன நாம் 
வரேவற்பேதா , அந்த வாய்ப்பிைன வழங்கிய ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
நன்றி ெசால்ல ம் கடைமப்பட் ள்ேளாம். கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் இல்லாெதாழிக்கப்பட்ட ேதாட்ட 
உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி அைமச்சு இந்த 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் மீண் ம் வழங்கப்பட்ட . அந்த 
அைமச்சுக்குாிய ெகளரவ அைமச்சர் திகாம்பரம் அவர்கள் 100 

நாட்க க்குள் மிக ம் ெவற்றிகரமாக 300 கைளத் 
ேதாட்டப் பகுதியிேல அைமத் க் காட் ள்ளார்.    

தற்ெபா  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் இந்த தனி ட் த் திட்டம் 
மாத்திரமல்லா  நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன ேபால 
ேதாட்டங்கைளக் கிராமங்களாக மாற்ற ேவண் ம் என்கின்ற 
அ ப்பைடயில், ேதாட்டத் ைறயி ள்ள அந்தக் குைறந்த 

ள்ளிவிபர நிைலைமைய இல்லாெதாழிக்க ேவண் ெமன்ற 
அ ப்பைடயில், திய கிராமங்களாக அவற்ைற மாற் வதற்கு, 
"மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி" என் ம் அைமச்ைச உ வாக்கி 
வாய்ப் க்கைள  வழங்கியி க்கிறார்கள். எனேவ, இ ேபான்ற 
ேவ  விடயங்கைள ம் அறி கப்ப த் வேதா , அவர்களின் 
அபிவி த்திக் குறிகாட் கைள உயர்த் வதற்கு ஏற்றவைகயில் 
நிதி ஒ க்கீ கைளச் ெசய்வத டாக ேம ம் இந்த மக்களின் 
அபிவி த்திக்கு இந்தத் ேதசிய திட்டமிடல் பகுதி 
உதவேவண் ம் என்ப  என  எதிர்பார்ப்பாக இ க்கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ேதாட்டத் ைற பிரேதசங்கள் திய கிராமங்களாக 
மாற்றப்ப கின்றேபா  பல்ேவ  நிைலகளில் அங்கு வ ைம 
ஒழிக்கப்ப ம். கள், சுகாதாரம் என்பன அபிவி த்தி 
யைட ம். ேம ம், இந்த ேதாட்டத் ைற சார்ந்த ேதயிைலத் 
ெதாழிற் ைற சம்பந்தமாக இந்தச் சைபயிேல பல்ேவ  
வாதவிவாதங்கள் இடம்ெபற்றன. சி  ேதாட்டங்கள் வளர்ச்சி 
ெபற்றி க்கின்ற அள க்கு அந்தப் பிராந்தியக் 
கம்பனிக டாக நிர்வகிக்கப்ப கின்ற ேதாட்டங்கள் 

ைறயாக நிர்வகிக்கப்ப வதில்ைல.  

இன்ைறய நாட்களில் மைலயகத்திேல ெகா ந்  
விட்ெடாி ம் பிரச்சிைனயாக அந்த மக்களின் சம்பளப் 
பிரச்சிைன இ க்கிற . ேதசிய திட்டமிடல்களில் இவர்களின் 
சம்பள  நிர்ணயம் சம்பந்தமாக எந்த நடவ க்ைக ம் 
எ க்கப்படாமல் ற் தாக கூட்  ஒப்பந்தம் என்ற 

ைறயின் அ ப்பைடயில் இந்த மக்களின் சம்பளத்ைதத் 
தீர்மானிப்பவர்கள் தனியார் ைற கம்பனியினராக 
இ க்கிறார்கள். அரசாங்கம் எந்தவிதத்தி ம் அதேனா  
ேநர யாக ெதாடர்பில்லாத காரணத்தால்தான் இந்தக் கூட்  
ஒப்பந்த ைறயி டாக அவர்கள் வ டாந்தச் சம்பள 
உயர் க்காக இரண்  வ டத் க்கு ஒ ைற கம்பனிக டன் 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி, ெப ம் ேபாராட்டங்கைள நடத்தி 
நாளாந்த கூ ையப் ெபற் க்ெகாள்கின்ற ர்ப்பாக்கியமான 
நிைலயில் இ க்கிறார்கள். எனேவ இந்தத் ேதசியத் 
திட்டமிடல்கள் நைடெபற் க்ெகாண் க்கும் இந்தக் 
காலப்பகுதியிேல வர  ெசல த் திட்டங்களி டாக இந்த 
மக்க க்கு ேபாதிய சம்பளத்ைத நிர்ணயிப்பதற்கும் ேபாதிய 
நிவாரணங்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கும் திட்டமிடல் 
ெதாடர்பான அைமச்சும் நிதியைமச்சும் கவனம் ெச த்த 
ேவண் ம். அப்ெபா தான் இந்தப் திய அரைச - நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்ைத உ வாக்குவதற்காக ெப மளவில் வாக்களித்த 
மைலயக மக்கள் ெபாி ம் நன்றி ைடயவர்களாக 
இ ப்பார்கள் என்பைத நான் இங்கு கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

சர்வேதச வர்த்தகத் க்குப் ெபா ப்பாக ம் இந்த ேதசிய 
திட்டமிடல் உபாய அைமச்ேச இ க்கிற . இந்த நாட் க்கு 
அந்நியச் ெசலாவணிையப் ெபற் க்ெகா த்த, நம  
நாட் க்கான அைடயாளத்ைதப் ெபற் க்ெகா த்த ஒ  

ைறயாக ேதயிைலத் ெதாழிற் ைற ஒ  காலத்தில் இ ந்த . 
எனி ம் இன்  சர்வேதச ாீதியாக ேதயிைலத் ெதாழிற் ைற  
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ழ்ச்சியைடந் ெகாண்  ெசல்வைத நாங்கள் அவதானிக்க 
கின்ற . எனேவ, ஏற் மதி வ மானத்ைதப் ெபற் க் 

ெகா க்கக்கூ ய இந்தத் ேதயிைலத் ெதாழிற் ைறையப் 
பா காப்ப  நம் எல்ேலார ம் கடைமெயன்  
நிைனக்கின்ேறன். அந்தத் ெதாழிற் ைறையப் பா காப்ப  
ேபாலேவ, அதைனச் சார்ந்  வா ம் மக்கள் ச க ம் 
அவர்கள  அபிவி த்தி ம் இங்கு உ திப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். ஒ றத்தில் ெபா ளாதாரம் சார்ந் ம் ஒ றத்தில் 
ச கம் சார்ந் ம் பின்தங்கிய நிைலயில் இ க்கின்ற இந்த 
estate sector எனப்ப கின்ற இந்தத் ைறைய இந்த 
நாட் க்கின்ற ஏைனய நகர மற் ம் கிராமங்களில் 
இ க்கின்ற ைறகேளா  சமமாக இ க்கக்கூ ய நிைலக்கு 
உயர்த் வதற்கு ஏற்ற சர்வேதச சூழல் இன்  உ வாகியி க் 
கின்ற .  

 2030ஆம் ஆண்டளவில் நிைலத் நிற்கும் அபிவி த்தி - 
sustainable development என்ற இலக்குகள் சர்வேதச ாீதியாக 
நிர்ணயிக்கப்பட் ள்ளன. ஐ.நா. சைபயி டாக இந்த 
நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளில் leave no one behind என்ப  
குறிக்ேகாளாகக் ெகாள்ளப்பட் ள்ள . அதாவ  யாைர ம் 
அபிவி த்தியில் பின்னிைலயில் விடா  எல்ேலாைர ம் சம 
அளவில் இைணத் க்ெகாண்  பயணிப்பேத சர்வேதசத்தின் 
அ த்த இலக்காக இ க்கின்றேபா , இந்த சர்வேதச 
இலக்குகளில் இந்த மைலயக மக்க ம் வி படாதி ப் 
பதற்கான உத்தரவாதத்திைன எம  ேதசியத் திட்டமிட ற்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சு வழங்கேவண் ம் என்பேத என  
ேகாாிக்ைகயாக இ க்கின்ற .   

ஏற்ெகனேவ Millennium Development Goals 
எனப்ப கின்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்தில் 2005ஆம் 
ஆண் ந்  2015ஆம் ஆண்  வைரயான காலப்பகுதிக்குள் 
நிவர்த்தி ெசய்வதற்கான ேதசிய நடவ க்ைகத் திட்டமிடல்கள் 
இந்தத் ேதாட்டத் ைற சார்ந்  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந் ம் 
கூட, அப்ேபாதி ந்த அைமச்சர்கள் அதில் கூ ய கவனம் 
ெச த்தாததனால், அப்ேபாதி ந்த ஆட்சி அதைனத் ேதசியத் 
திட்டமிட க்குள் உள்வாங்காததன் காரணத்தினால் அந்த 
மக்களின் அபிவி த்தி த்தாயிரமாம் ஆண்  அபிவி த்தி 
இலக்குகளில் நிர்ணயிக்கப்படவில்ைல. அேதேநரத்தில் 
நாட் ன் ஏைனய ைறகள் அந்த அபிவி த்தியில் 
உள்வாங்கப்பட்டன என்பைத நாங்கள் நிைன கூர ேவண் ம். 
எனேவ, இந்தத் த ணத்தில் நாங்கள் மீள ம் அந்தத் 
திட்டத்ைதக் ைகயிெல த் ள்ேளாம். எம  அைமச்சர் 
திகாம்பரம் அவர்களின் தைலைமயிேல ேதசிய நிகழ்ச்சி 
நிர க்குள் ேதாட்டப் றங்கைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் தயாாிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்ற . 
தற்ேபா  அைமச்சரைவ அ மதிக்காக அ  
வழங்கப்பட் க்கின்ற . அந்தத் திட்டம் அ க்கு வ ம் 
பட்சத்தில், இந்த நாட் ல் பின்தங்கிய நிைலயி ள்ள இந்த 
மைலயகத் ேதாட்ட மக்களின் ச க, ெபா ளாதார அபிவி த்தி 
சார்ந்த பல்ேவ  திட்டங்கள் அதில் உள்ளடக்கப் 
பட் ள்ளதனால் 2025ஆம் ஆண்டளவில் அ  
ெவற்றியைடயக்கூ யதாக இ க்கும். அத்தைகய ஒ  திட்டம் 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற நிைலயில் அந்தத் திட்டத்தின் 
லம் நாங்கள் ெதாடர்ச்சியாக அந்த மக்க க்கு வசதிகைளப் 

ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு ஏற்றவா  நிதியீட்டங்கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு இந்தச் சைப ஒத் ைழக்கேவண் ம். 
அேதேபான்  எம  அைமச்ச ம் இதற்குப் பாி ரணமாக 
ஒத் ைழக்கேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாள்வேதா , ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் இலக்குகளில் ஒன்றாக அவர் 
நிர்ணயித்தி க்கின்ற ஒ  விடயத்ைத நிைன கூர்ந்  என  
உைரைய நிைற  ெசய்யலாெமன நிைனக்கின்ேறன்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தம   ேவைலத்திட்டத்தின் 
கீழான ேநாக்கங்கைள இவ்வா  குறிப்பி கின்றார்: "பலம் 
மிக்க ம் உ தியான ம் ன்ேனற்றமான ம், யாவரா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட மான நாெடான்றிைனக் 
கட் ெய ப்பி அங்கு வா ம் சகல இலங்ைகய ம் 
ஒற் ைம டன், பன்ைமத் வத்திற்கும் ேதசிய 
அைடயாளத்திற்கும் மதிப்பளித்  அதற்கு 
உத்தரவாதமளிப்ப டன், ஒவ்ெவா  பிரைஜ ம் தன  ச க, 
ெபா ளாதார, கலாசார மற் ம் அரசியல் ாீதியாகச் சமமான 
சந்தர்ப்பத்திைனப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு ஏற்ற வைகயில் 
ெசயற்ப தல்" எ ம் இலக்கிைன அைடய ஒத் ைழக்குமா  
இந்த உச்ச சைபயின் அைனத்  உ ப்பினர்கைள ம் 
ேவண் க்ெகாண்  என  கன்னி ைரைய நிைற ெசய்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.   

 
[பி.ப. 5.12] 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எனக்கு இன்  இந்தக் ெகளரவமான உயாிய சைபயில் 
கன்னி ைர ஆற்றச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைமையயிட்  
மனநிைறவைடகின்ேறன். அதற்கு அ மதியளித்த 
உங்க க்கு த ல் நன்றிைய நவின் ெகாள்கின்ேறன். 
அேதேவைள கல்விப் லத்தில் பணியாற்றிய என்ைன 
அரசியல் லத் க்கு ெகாணர்ந்த டன் மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் அதிகூ ய வி ப்  வாக்குகைள அளித் த் 
ெதாி ெசய்த எனத ைம வாக்காளப் ெப மக்க க்கும் தமிழ்த் 
ேதசிய உணர்வாளர்க க்கும் நிைறவான நன்றிகைளக் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

வள ம் வாய்ப் க்க ம் நிைறந்த எம  தாய்த் தி நா  
1948இல் சுதந்திரமைடந்த  என்பைத யாமறிேவாம். 
அ வைர அந்நியர்களால் ஆளப்பட்ட எம  நா , எம  
நாட் ப் ண்ணியர்களால் ஆளப்படப்ேபாகின்ற ; சகல 
மக்க ம் சமத் வம், சமவாய்ப் , சம ாிைம ெபற் க் 
ெகாண்டாடப்ேபாகின்றார்கள்; நா  ெசழிக்கப்ேபாகின்ற ; 
மக்கள் ஆனந்தத்தில் திைளக்கப்ேபாகின்றார்கள் 
என்ெறல்லாம் அப்ேபா  எதிர்பார்க்கப்பட்ட . ஆனால், 
என்ன நடந்த ? இலங்ைகைய ஆட்சி ெசய்த அதிகார 
வர்க்கமான , பிாித்தானிய ஆட்சியாளர்களிடமி ந்  
கற் க்ெகாண்ட, அவர்களிடமி ந்  ெபற் க்ெகாண்ட 
பிாித்தா ம் தந்திரத்ைதப் பயன்ப த்திய ; பின்பற்றிய . 
இலங்ைக மக்கைள இன ாீதியாக ம் மத ாீதியாக ம் 
பிாித்தாள ம் பிளந்தாள ம் ஆரம்பித்தனர். நாட் ல் இனப் 
பைக, இன ரண்பா , இனக்குேராதம், இன வன்மம் ேம ம் 
அதிகாித்த . சுதந்திரத்தின் பின்னர் சுந்தர காண்டத்திற்குள் 
பிரேவசிக்க ைனந்த எம  மக்கள் ெப ந்ேதசியவாதிகளால் 

த்த காண்டத்திற்குள் இ த் ச் ெசல்லப்பட்டனர். அஹிம்ைச 
வழி லமாகத் தம  உாிைமக்காகப் ேபாரா ய எம்மக்கள்மீ  
இம்ைச வழி ைறகள் அரசினால் திணிக்கப்பட்ட ; எம  
மக்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டார்கள். அறெநறிப் ேபாராட்டங்கள் 
அராஜக ெவறி ைறயால் அடக்கப்பட்டன.  

அஹிம்ைச வழி ைறக்கு அரசு அராஜகக் 
ெகா ைறயிைனப் பதிலாக அளித்தைமயால், அப்பாவித் 
தமிழினத்தின்மீ  அடக்கு ைறகள் திணிக்கப்பட்டதனால், 
தமிழ் மக்கள், குறிப்பாக தமிழ் இைளஞர்கள், ள்ைள 

ள்ளால் எ ப்பதற்கு  ெசய்தனர். த்திைய ஏந்திப் 
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ேபாரா ய எம்மவ க்கு எதிராக ஆதிக்கவாதிகள் கத்திைய 
ஏந்தியதால் தமிழ் இைளஞர்க ம் கத்திைய ஏந்த ேவண் ய 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டனர். ஏறத்தாழ 30 ஆண் கள் இந்த 
நாடான  த்த களமான ; இரத்த களமான . ஆயி ம், 
சுத்தமான ேபச்சுகேளா சுகம் த ம் தீர் கேளா 

ன்ைவக்கப்படவில்ைல. மாறாக, உாிைமப் ேபாராட்டமான  
உலகத்தாாின் ஒத் ைழப் டன் ஊைமயாக்கப்பட்ட  அல்ல  
ெமளனிக்கச் ெசய்யப்பட்ட .  

இன்  த்தம் ந்தா ம் த்தத்திற்கான காரணிகள் 
ெமாத்தத்தில் குைறந்ததாகத் ெதாியவில்ைல. இனத் ேவச, 
மதத் ேவச அரசியல் தலீ க ம் அரசியல் 
வியாபாரங்க ம் இன் ம் இ க்கேவ ெசய்கின்றன. இனப் 
பிரச்சிைனக்கான நியாயமான தீர் கள் இன் வைர 

ன்ைவக்கப்படவில்ைல; ன்ைவக்கப்ப ம் என இன் ம் 
மக்கள் எதிர்பார்த்  நிற்கின்றனர். த்தத்தினால் ஏற்பட்ட 
உடற்காயங்கள் ஆறினா ம் உளக் காயங்கள் 
ஆற்றப்படவில்ைல. இன்  வடக்கு, கிழக்கு மக்களின் 
கண்ணீ ம் கம்பைல ம் ஓயவில்ைல; அைவ காய மில்ைல.  

காணாமல்ேபானவர்கள், கடத்தப்பட்டவர்கள் எங்ேக? 
விதைவகளாக்கப்பட்டவர்க க்கு நாங்கள் என்ன 
ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்? அங்கங்கள் இழக்கப்பட்டவர்க க்கு 
என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்? பல்லாண் களாகச் சிைறயில் 
வா கின்ற இைளஞர், வதிக க்கு ன்னா ள்ள சிைறக் 
கத கள் எப்ேபா  திறக்கப்படப்ேபாகின்றன? அநாைதகளாக் 
கப்பட்ட எம் சிறார்க க்கு என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்? 
இப்ப யான பல ேகள்விக க்கு விைட காணேவண் ய 
ேதைவயில் இன்  நல்லாட்சி அரசாங்கம் இ க்கின்ற . 
ேமற்ப  ேகள்விகள் ெதாடர்ந்  ெசன்றால் நல்லாட்சியான  
ேகாட்பாட் டன் நின்  வி வேதா , அதன் ெசயற்பா கள் 
அற் ப்ேபாகக்கூ ய ஒ  நிைல ம் ேதான்றலாம் என நான் 
எதிர்  கூ கின்ேறன். நல்லாட்சிப் பயணம் ெவற்றிப் 
பயணமாக அைமய ேவண் ம்; ெவற் ப் பயணமாகிவிடக் 
கூடா . "மக்களிடம் சமத் வம் வழங்கப்படாைமதான் 

ரட்சிக்குக் காரணம்" என அாிஸ்ேராட் ல் கூறியி க்கின்றார். 
இலங்ைக மக்கைள இன, மத ாீதியாகப் பிாித்தாளாமல் 
சமத் வ உாிைம வழங்கப்பட் ந்தால், இங்கு ரட்சிேயா 
ேபாராட்டேமா விைளந்தி க்கா ; மனித அவலங்கள் 
ஏற்பட் க்கா .  

1948, 1949, 1956, 1972ஆம் ஆண் களில் ைறேய 
நிைறேவற்றப்பட்ட வாக்குாிைமச் சட்டம், பிரசா ாிைமச் 
சட்டம், தனிச் சிங்கள அரச க ம ெமாழிச் சட்டம், தலாம் 
கு யரசு யாப்  என்பன தமிழர்க க்கான சமத் வத்திைன 
ம த்தன; ஒ த்தன. ஒவ்ெவா  நாட் ம் உயர்ந்த வளமாகப் 
ேபாசிக்கப்ப கின்ற மனித வளம் உயர்வான விதத்தில் எம  
நாட் ல் பயன்ப த்தப்படவில்ைல. இனம், மதம், ெமாழி, 
பிரேதசம் என்ெறல்லாம் பாகுப த்தப்பட்ட . ஆக்கவழிக்குக் 
ெகாண் ெசல்லப்பட ேவண் ய மனித வளங்கள் அழி ப் 
பாைதக்கு இட் ச்ெசல்லப்பட்டன. த்தம் என்ற இனவாதத் 
தீயினால் பல மனித வளங்கள் அழிந்  ேபாயின. எம  
நாட் ல் வ த்ெத த்த பல த்திஜீவிகள் நாட்ைடவிட்  
ெவளிேயறினர்; ெவளிேயற்றப்பட்டனர். இலவசக் கல்வி 
என் ம் வயல்களில் விைளவிக்கப்பட்ட எம  மனித வளங்கள் 
அந்நிய நா களில் அ வைடக்காக அ ப்பப்பட்டன. எம  

த்திஜீவிகள் பலர் சா காம்க க்குள் அைடக்கப்பட்ட 
தனால் இன் ம் பலர் 'நாசா' ேநாக்கி விைரந்தனர். எம  
நாட் ன் இளம் திறைமயாளர்கள் லைமப்பாிசில் என் ம் 

சுரண்டல் வ யிைனப் பயன்ப த்தி அந்நிய நா களால் 
சுரண்டப்ப கின்றார்கள். அப் த்திஜீவிகள் லமாக அந்த 
நா கள் வளப்ப த்தப்ப கின்றன; வளம் ேசர்க்கப்ப  
கின்றன.  

நான் இந்த உயாிய சைபயிேல குறிப்பாக ஒ  விடயத்ைதக் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அதாவ  உள்நாட் , 
ெவளிநாட்  மனித வளங்கைளப் பயன்ப த்திய நா கள் 
அபிவி த்தியைடந் ள்ளன; வல்லரசுகளாக ம் நிமிர்ந்  
நிற்கின்றன. உயாிய மனித வளங்கைள இனம் என் ம் மதம் 
என் ம் ெமாழி என் ம் குலம் என் ம் பிரேதசம் என் ம் 
பாகுப த்தி, அதன் லமாக அரசியல் இலாபத்ைதத் 
ேத க்ெகாள்ள ற்ப கின்ற நா களால் வளர்ச்சியைடய 

யவில்ைல. எம  நா ம்கூட அந்த வட்டத் க்குள் 
வந்தி க்கின்ற . இன்ைறய நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலாவ  
இலங்ைகயின் மனித வளங்கள் ைமயாகப் 
பயன்ப த்தப்பட ேவண் ெமன எதிர்பார்க்கின்ேறாம். எம  
நாட் ன் இனப்பிரச்சிைனக்கு ெகளரவமான, நிைலத் நிற்கக் 
கூ ய தீர்ெவான்றிைனக் காண்பதன் லமாக மனித 
வளங்கைளப் பயன்ப த் வதற்கான தற்ப யிைன 
எ த் ைவப்ேபாம்! அதைன இந்த நல்லாட்சி அரசு ெசய்ய 
ேவண் ெமன நாங்கள் வ த்திக் கூ கின்ேறாம். அந்நிய 
நா களில் கு ெபயா்ந் ள்ள எம  த்திஜீவிகைள ம் 
உற கைள ம் தாய்நாட் ற்கு வரவைழப்பதற்கு நல்லாட்சி 
அரசு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். அவர்கைள ம் 
பயன்ப த்தி எம  நாட் ைன அபிவி த்தி ற்ற நாடாக 
வ த்ெத க்க ேவண் ம். அதற்ெகல்லாம் ேதைவ  
இனப்பிரச்சிைனக்கான நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய நியாயமான  
தீர்வாகும்.  

இந்  ச த்திரத்தின் த்தாக, எம  ெசாத்தாக  
இந்நாட் ைன ஆக்குவதற்கு ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைக 
கைள எ க்கேவண் ம். சமத் வம், சமவாய்ப் , சம ாிைம 
என்பன சகல க்கும் கிைடப்பதற்கு வைக ெசய்ய ேவண் ம். 
பிற்ேபாக்குவாதம், சுயநலவாதம், பிைழப் வாதம் என்பன 
மைறய ேவண் ம். "பட் ேவட்  பற்றிக் கன  கண்ட 
மக்களின் கட் ய ேகாவண ம் களவாடப்பட்  விட்ட " 
என் ம் "ெவள்ைள இ ட் ைன ெவளிேயற்றிவிட்  க ப்  
இ ட் ைனக் கட் யைணத்த நாள்தான் இந்தியாவின் சுதந்திர 
தினம்" என் ம் சுதந்திரத்தின் பின்னர் ஓர் இந்தியக் கவிஞன் 
குறிப்பிட் ந்தான். அந்தக் கவி வாிகள் எம  நாட்  
நிைலைமக்கும் ஒத் ப்ேபாவைதக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . எனேவ, எம  மனித வளங்கைள உச்சமாகப் 
பயன்ப த்தி நாட்ைட வளம்ப த்த ேவண் மாக இ ந்தால் 
நாங்கள் கு கிய வட்டத் க்குள் நின்  சிந்திக்காமல், விாிந்த 
வட்டத் க்குள் நின்  சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம்.  

இ வைர எம  நாட் ன் நிைலவரங்கள் பற்றி  
ெபா வான சில விடயங்கைளக் கூறிேனன். இனி எம  
மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்களின் பிரச்சிைனகள் 
எைவெயன்பைத இந்தச் சைபக்கு எ த்தியம்ப 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் அங்கு த்தம் 
ஆரம்பிப்பதற்கு ன்னர் பல வசதி, வாய்ப் க்கள் 
ெசய்யப்பட் ந்தன. த்தம் ந்த பின் ம்கூட அந்த வசதி, 
வாய்ப் க்கள் இன்ன ம் எம  மக்க க்கு மீளக் 
கிைடக்கவில்ைல. குறிப்பாக, 3,000 இற்கும் ேமற்பட்ட 
மக்க க்குத் ெதாழில்வாய்ப் க்கைள வழங்கிவந்த 
வாைழச்ேசைன காகித ஆைல, இன்  139 
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ெதாழிலாளர்க டன் ஊசலா க்ெகாண் க்கின்ற . த்த 
காலத்தி ம் அ  சிறப்பாக இயங்கிய டன், 1996ஆம் ஆண்  
உற்பத்தித் திற க்கான சிறப்  வி திைன ம் ெபற்ற . 
அந்தத் ெதாழிலாளர்க க்குப் பல மாதங்களாகச் சம்பளம் 
வழங்கப்படாத நிைல காணப்ப கின்ற . அத்ெதாழிற்சாைல 
மீள ம் திறக்கப்பட் , அ  மீ வாக்கம் ெசய்யப்பட் , 
எம  இைளஞர் வதிக க்கு ேவைலவாய்ப் க்கள் 
வழங்கப்பட ேவண் ம்.  

மட்டக்களப்பி ள்ள மீன்பி க் கூட் த்தாபனம் இயங்காத 
நிைலயில் காணப்ப கின்ற . அங்கு பணி ாி ம் ஊழியர்கள் 
சம்பளத் க்காகப் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அந்த 
மீன்பி க் கூட் த்தாபன ம் திறக்கப்ப வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம். அண்ைமயில் கடற்ெறாழில் மற் ம் 
நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் அவர்கள் அங்கு விஜயம் 
ெசய்தைம ஓரள க்கு மனைதத் தி ப்திப்ப த்தக்கூ யதாக 
அைமந் ள்ள . மட்டக்களப்பில் காட்  யாைனகள் மக்களின் 

க க்குள் குந்  மனித உயிர்கைளப் ப ெய க்கும் 
பாிதாப நிைல ெதாடர்கைதயாக உள்ள . இதைனத் 
த ப்பதற்கு ஆக்க ர்வமான, வ தான ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ள்ள . கைளத் ேத ச் ெசன்  
யாைனகள் தாக்கியழிப்பதனால், அவர்கள் யாைனக க்கு 
அஞ்சி வா ம் நிைல  நீ த் க்ெகாண் க்கின்ற .  

அ த்ததாக, கு நீாப்் பிரச்சிைன பற்றிக் குறிப்பிட 
ேவண் ம். உன்னிச்ைசக் குளத்தி ந்  ெதாைலவான 
பிரேதசங்க க்கு கு நீர் ெகாண் ெசல்லப்ப கின்ற . 
அக்குளத்திற்கு அண்ைமயி ள்ள உன்னிச்ைச, ெந யம , 
ஆயித்தியமைல, மகிழெவட் வான், ெநல் க்கா , நாிப் ல் 
ேதாட்டம், மணி ரம், கர யனா  ேபான்ற பிரேதசங்க க்கு 
இ வைர கு நீர் வழங்கப்படாைமயான  அந்த மக்கைள ஒ  
வைகயில் வஞ்சிப்ப ேபால் அைமந்தி க்கின்ற . எனேவ, 
விைரவாக அந்த மக்க க்கும் கு நீர் வழங்குவதற்கான 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்க ேவண் ம்.  

ேம ம், மட்டக்களப்பின் எல்ைலப் றத்தில் மா ஓயா 
க்கு அண்ைமயில் அைமந் ள்ள ஓர் இடம் கால்நைடக க் 

கான ேமய்ச்சல் தைரயாகப் பிரகடனப்ப த்தப்பட் ந்த . 
கால்நைடகைள ேமய்க்க ேவண் ய அந்த இடத்தில் 
அண்ைமக்காலமாக எல்ைலகைளத் தாண்  எங்க ைடய 
ெப ம்பான்ைமச் சேகாதரர்கள் பயிர்ெசய்ய வ கின்றார்கள். 
அதனால், அங்கு கால்நைடகைள ேமய்க்க யாமல் 
கால்நைட வளா்ப்பாளர்கள் திண்டா க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இதற்குச் சாியான தீர்  
ஏற்படாதவிடத் , மீண் ம்  ச கங்கள் மத்தியில் கல்நிைல 
ஏற்ப வதற்கு வாய்ப் க்கள் இ க்கின்றன.   

ேம ம், பட்டதாாிகள் ேவைலவாய்ப் க் ேகாாி திகளில் 
இறங்கிப் ேபாரா கின்ற நிைலைம ம் காணப்ப கின்ற . 
அத்ேதா  மட் மல்லாமல், HNDA ெநறியிைன 

த்தவர்க க்கு வணிகப் பட்டதாாிக க்குச் சமமான ஓர் 
அந்தஸ்திைனக் ெகா க்க யாத நிைல ம் 
காணப்ப கின்ற . கடந்த காலத்தில் அந்த அந்தஸ்  
ெகா க்கப்பட் ந்த . இப்ேபா  அ  நீக்கப்பட்டைம 
யான , அவர்க க்கு மிக ம் மனேவதைனைய ம் மன 
உைளச்சைல ம் த வதாக அைமந்தி க்கின்ற . எனேவ, அ  
பற்றி ம் சாியான  இந்த உயாிய சைபயினால் 
எ க்கப்ப ெமன நம் கின்ேறன்.  

ேம ம், பாடசாைலக் கட் டங்கள், தனியார் கட் டங்கள் 
என்பன இன்ன ம் இரா வம் மற் ம் ெபா சாாின் பி யில் 
காணப்ப கின்றன. இன் ம் மண் ர், ெகாம்மா ைற, 
பட் ப்பைள ேபான்ற பிரேதசங்களில் ெபா  இடங்கள், 
மக்களின் கு மைனகள் என்பன இரா வ அரண்களாகக் 
காணப்ப கின்றன. இந்த நல்லாட்சி காலத்திலாவ  
அவற் க்கு வி தைல கிைடக்க ேவண் ம். மக்கள் 
தங்க ைடய காணிகைள, கைள அ பவிப்பதற்குாிய 
வாய்ப் க்கைள  அரசு ெசய் ெகா க்க ேவண் ெமன்  இந்த 
இடத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, சட்ட விேராதமாக ஆற்  மண்ைண அகழ்ந்  
சூழைலக் ெக க்கின்ற ெசயற்பாட் ல் சிலர  ைணேயா  
சட்டவிேராதக் கும்பெலான்  இயங்கிவ வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக, சித்தாண்  எ ம் 
கிராமத் க்கு அண்ைமயில் காணப்ப கின்ற சந்தனம  
ஆற்றில் சட்டவிேராத மண் அகழ்  நைடெப கின்ற . 
இ பற்றி ைறயீ கள் ெசய்தா ம்கூட, அவர்கள் அதைனச் 
சாியான ைறயில் அ குகின்ற தன்ைமையக் 
காண யாமல் இ க்கின்ற . ேம ம், விவசாயிகள் 
ெநல் ைனக் களஞ்சியப்ப த்தவதற்ேகா, நியாயமான 
விைலயில் விற்பதற்ேகா உாிய வாய்ப்  இல்லாததால், 
அவர்கள் மிக ம் சிரமப்ப கின்றார்கள். விைளச்சைலப் 
ெப க்கி ம்கூட, அவர்கள  வாழ்க்ைகயில் எந்த ெசழிப் ம் 
இல்லாத ஒ  வரட்சியான நிைலயிைனக் காணக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

அ த்ததாக, சிைறயில் வா கின்ற எம  மனித 
வளங்களான இைளஞர் வதிகைள மிக விைரவில் 
ெபா மன்னிப்பின்கீழ் வி தைல ெசய்வதாக ஜனாதிபதி 
அவர்கள் உத்தரவாதம் அளித்ததாக, நாங்கள் அவர்க க்கு 
வாக்கு தி ெகா த் ள்ள நிைலயில், இன்  அந்த விடயம் 
பின்தள்ளப்பட்ட நிைலயில் காணப்ப வதாகேவ நாங்கள் 
உணர்கின்ேறாம். கடந்த காலத்தில் பாாிய குற்றங்கைள 
இைழத்தவர்கூட, இந்த உயாிய சைபயில் மீள்கு ேயற்ற 
அைமச்சராக இ ந்தி க்கின்றார். இவ்வாறான ஒ  நிைலயில் 
சிறிய குற்றங்க க்காக அைடத் ைவக்கப்பட் க்கின்ற 
இந்த இைளஞர், வதிக க்கான வி தைல ெதாடர்பில் 
இந்தச் சைப ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம 
அைமச்சர் அவர்க ம் கூ ய கவனம் ெச த்தேவண் ெமன 
இந்தச் சைபயிேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

த்தத்தால் உடல் உ ப் க்கைள இழந்தவர்கள், 
விதைவகளாக்கப்பட்டவர்கள், அநாதரவாக்கப்பட்டவர்கள், 
ஏதி களாக்கப்பட்டவர்கள் ஆகிேயா க்கு அறவழியில் 
தார்மீகத் தீர்ெவான்  ன்ைவக்கப்பட ேவண் ய ேதைவ 
காணப்ப கின்ற . அதைன இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் 
ெசய்யேவண் ெமன இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் பல்லாண்  காலம் 
ேசவகம் ெசய்த கூ த் ெதாழிலாளிகள் அதாவ , ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் ேவைலெசய்த 73 ெதாழிலாளர்கள், 
தங்க ைடய ேவைலைய இழக்கேவண் ய நிைலயில் இன்  
திண்டா க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்க க்குள் நீண்ட 
காலம் - ஏறத்தாழ 17 ஆண் கள் - ேவைல ெசய்தவர்க ம் 
இ க்கின்றார்கள். தங்கைள மீண் ம் ேசைவக்குள் 
உள்வாங்கேவண் ெமன அவர்கள் எதிர்பார்த் க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த விடயத்ைத ம் அவசியம் 
ைகயாளப்படேவண் ய விடயங்களில் ஒன்றாகச் 
சுட் க்காட் கின்ேறன்.  

101 102 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் ெதாழில் வழங்கும் விடயத்தில் 
பாரபட்சம், பக்கச்சார்  காட்டப்பட்ட . குறிப்பாக, அப்ேபா  
இ ந்த கிழக்கு மாகாண  ஆ ந ம் அவ க்குப் பக்க பலமாக 
இ ந்த தலைமச்ச ம் ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்குகின்ற 
விடயத்தில் ஒ விதமான இனாீதியான பாகுபாட் ைன 
ேமற்ெகாண் ந்தார்கள். இதனால், எம்ைமச் சார்ந்த 
ச கத்தவர்கள் கூ தலாகப் பாதிக்கப்பட்டார்கள். எனேவ, 
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலாவ  அவர்க க்கு  சாியான 
நியமனங்கள், அதாவ  அவர்கள  எதிர்பார்ப் க்கு ஏற்ற 
நிைறவான கள் கிைடக்க வழிவைக ெசய்யப்படேவண்  
ெமன்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்த நா  கடந்த காலங்களில் எங்க ைடய மனித 
வளத்திைனச் சாியாகப் பயன்ப த்தாமல், தாங்கள் 
நிைனத்தவா  பல்ேவ பட்ட பாகுபா கைளச் ெசய்  
பயன்ப த்தியதன் விைளவாக, எம  மக்கள் - த்திஜீவிகள் 
நாட்ைடவிட்  ெவளிேயறிச் ெசன்  அந்நிய நா க க்குச் 
ேசவகம் ெசய்யக்கூ ய நிைலக்கு மாற்றப்பட் ள்ளார்கள்; 
மாறச் ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள். எனேவ, இந்த நாட்  
அரசாங்கம் நியாயமான, நீ த்  நிைலத் நிற்கக்கூ ய ஒ  
தீர்ைவ  ன்ைவத்தால், அந்த உத்தரவாதத்தின்ேபாில் 
எங்க ைடய த்திஜீவிகள் இங்கு வந்  எம  நாட் ைனக் 
கட் ெய ப் வதற்கும் இந்த மண் ெசழிப்பதற்கும்  வாய்ப்  
ஏற்ப ம் என்பைதக் கூறிக்ெகாள்வேதா , கடந்த காலங்களில் 
அரசியல் இலாபத் க்காக - அரசியல் ேதைவக க்காக - 
ேபசப்பட் வந்த இனவாதம், மதவாதம், பிரேதசவாதம் 
ேபான்ற எண்ணங்கைளக் கடந் , சகல மக்கைள ம் 
ஒ ங்கிைணப்பதற்கு நல்லாட்சி அரசாங்கம் திடசங்கற்பம் 

ணேவண் ெமனக் ேகட் , உைரயாற் வதற்கு அ மதி 
அளித்தைமக்காக மீண் ம் நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். 
வணக்கம். 
 

[අ.භා. 5.30] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2013 අංක 36 දරන විසර්ජන 

පනෙත් 8වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමයන් 6ක් සම්බන්ධව අදහස් 
දැක්වීමට අවස්ථාව ලබාදීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට පුංචි මතක් කිරීමක් 
කරන්නට තිෙබනවා. මම නවක මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙම් 
සභාෙව් ඉඳෙගන දැන් මාස ෙදකකට ආසන්න කාලයක්  
බලාෙගන හිටියා. මෙග් ඉදිරි පසින් මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් 
ඉන්නවා. "ඒකාබද්ධ විපක්ෂය" කියලා තමයි කියන්ෙන්. ෙම් 
ෙවලාව වන විට ඒ හඬ නඟන මන්තීවරුන්ෙගන් කිසිම ෙකෙනක් 
සභාෙව් නැහැ. හැම දාම සභාව ආරම්භ වන විට, සභාෙව් සජීවී 
විකාශය සිදු වන පැය ෙදක තුළ ෙබොෙහොම ලාභ මාතෘකාවක් 
අරෙගන, ජනපිය මාතෘකාවක් අරෙගන ෙලොකු කල 
ෙකෝලාහලයක් දාලා, ෙලොකු ශබ්දයක් දාලා, ෙබෝඩ් එකක් 
අල්ලාෙගන ඉඳලා, කෑ ගහලා, හූ කියලා එතුමන්ලා පිට ෙවලා 
යනවා. ෙම් අය කවුද, ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන් කියලා මම 
බලාෙගන හිටියා. අපි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙනොවන 
කාලෙය් ෙලොකු ඇමතිවරුන් විධියට සිටි අය, ජනපිය නමක් 
තියාෙගන කීර්තිමත්ව සිටි අය තමයි අද ෙම් විධියට හැසිෙරන්ෙන්. 
මට ෙම් ගරු සභාව දිහා බලාෙගන ඉන්න ෙකොට අපට සිටි 
නෑදෑෙයක්ව, -බාප්පා ෙකෙනක්ව- මතක් වුණා. ඒ බාප්පා නිසා 

නෑදෑෙයකුෙග් ෙගදරක මඟුල් උත්සවයක් ගන්න බැහැ. ෙකොෙහේ 
ෙහෝ මඟුල් උත්සවයක් ගත්ෙතොත් ඒ ඥාතියා ඇවිත් පැය 
භාගෙයන් පැෙයන් කුමක් ෙහෝ බාල්දියක් ෙපරළලා ඒ මඟුල් 
ෙගදර අන්ජබජල් කරලා යනවා. ඒ වාෙග් නෑදෑෙයක් මට හිටියා. 
මෙග් ඉදිරි පස සිටින, සභාව ආරම්භ කළාම පැය භාගයක්, පැයක් 
ෙලොකු බාල්දියක්, කචල් එකක් දාලා සභාෙවන් නැඟිටලා යන 
මන්තීවරුන් දුටුවාම මට ඒ නෑදෑයා මතක් ෙවනවා. සමහර 
ෙවලාවට මාධ්යවලට ෙම්ෙගොල්ෙලෝ වීරෙයෝ. ඒ පැය භාගය ෙහෝ 
පැය එක තැන "ෙර්ස්" කරලා ඉවර ෙවලා සභාෙවන් නැඟිටලා 
යනවා. ෙම් ෙවලාව වන විට දැන් ඒ මන්තීවරු ෙම් ගරු සභාෙව් 
නැහැ. මාධ්යවල අවධානය ෙම් පිළිබඳවත් ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා මම හිතනවා. පැය භාගෙයන්, පැෙයන් ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් 
duty එක ඉවරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද නව රජයක් හැටියට අෙප් 
බදු කම ගැන පතිසංවිධානයක් කරන්නට අවශ්ය වන තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. අපට අලුත් රජයක්, අලුත් වසරක්, අලුත් අය වැයක් 
සමඟ  බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොන්නක් තිෙබනවා. ෙම් සියලු 
තත්ත්වයන් තුළ අද බදු සංෙශෝධනයන් පිළිබඳව හැම 
ෙකෙනකුෙග්ම අවධානය ෙයොමු ෙවන, වැඩි වැඩිෙයන් කථා 
ෙවන අවස්ථාවක්, ෙම්. විෙශේෂෙයන්ම රජයක් හැටියට බදු කියන 
කාරණෙය්දී අෙප් අවධානයට ලක් විය යුතු, අවධානයට ලක් 
කරන කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි රෙට් දීර්ඝ කාලීන 
සංවර්ධනය. අපි අය කරන බදුවලින් රෙට් දීර්ඝ කාලීන 
සංවර්ධනයක් සිදු ෙවන්නත් ඕනෑ. ඒ එක්කම ජීවන වියදම අඩු 
කරන්නත් ඕනෑ.  

ෙම් සභාෙව්දී කියැ වුණා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් 
හැටියට අෙප් බදු ආදායම සියයට 11යි කියලා. නමුත් 1977 වාෙග් 
වසරවල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට අෙප් බදු 
ආදායම සියයට 28ක් වාෙග් පමාණයක් වුණා. ඉන් පසුව 2000 
වර්ෂය පමණ වන විට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට 
අෙප් බදු ආදායම සියයට 17ක වාෙග් මට්ටමකට ආවා.  සියයට 
11ක වාෙග් බදු ආදායමක් තියාෙගන, අඩුම තරමින් අෙප් වැටුප් 
ටික ෙගවා ගන්නවත් බැරිව, අෙප් ණය වාරික ටික ෙගවා 
ගන්නවත් බැරිව, අපි ෙම් ඉන්න තත්ත්වෙයන් ඉස්සරහාට 
යනවාද?  

අෙප් රජය දැන් විශාල සහනදායී වැඩසටහන් දියත් කරන 
අවස්ථාවක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් 
කියන්නට ඕනෑ, ෙවන කිසිම ෙදයක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ, අෙප් 
රජෙය් දින 100 වැ ඩසටහන යටෙත් අපි ලබා දුන්න ඉන්ධන 
සහනාධාරයම පමාණවත් බව. අෙප් රෙට් පවුල් ඒකක ලක්ෂ 51ක් 
පමණ තිෙබනවා. ඒ පවුල් ඒකක ලක්ෂ 51 පාවිච්චි කරන -භාවිත 
කරන- ෙමෝටර්සයිකල් , කාර්, තී වීලර් ඇතුළු රථ වාහන පමාණය 
ලක්ෂ 60ක් පමණ ෙවනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ අපි ආරම්භ කළ නව රජය 
යටෙත් -ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, අෙප් අගාමාත්ය 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා යටෙත්- අපි ලබා දුන්නු ඉන්ධන 
සහනාධාරය ධනවතාෙග් සිට ෙමෝටර් සයිකලයක් තිෙබන දුගියා 
දක්වා, රජෙය් කාර්යාලයක ෙසේවකයා දක්වා විශාල සහනයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. දවසකට සාමාන්යෙයන් ෙපටල් ලීටරයක් 
පුච්චන සාමාන්ය ෙසේවකෙයකුට මාසයකට රුපියල් 3500ක, 
4000ක ඉතුරුවක් අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් සහනයන් 
අපි ලබා ෙදන අවස්ථාවක සියයට 11ක වාෙග් බදු ආදායමක් 
සහිතව අපි ඉස්සරහට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය අපට 
බලපාලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන් සාමාන්යෙයන් රටක ඒ 
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අනුපාතය සියයට 20ක්වත් ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් අපි ඒ තරම් 
දුරකට යන්න අවශ්ය නැහැ. අඩුම තරෙම් සියයට 15කවත් 
නවතින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණාව ගැන තමයි අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 2009 අවුරුද්ද ෙවන කල් 
අෙප් පටි තද කර ගත්තා. "යුද්ධය, යුද්ධය, යුද්ධය" කියමින් අපි 
වියදම් කළ සෑම රුපියල් සියයකටම ෙගවපු විශාල බදු පමාණයක් 
තිබුණා. අෙප් රෙට් මිනිස්සු බහුතරයක් යුද්ධය නිසා ඒවා ඉවසුවා. 
හැබැයි යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ -2009න් පස්ෙසේ- 2015වන 
තුරු -වර්තමාන ආණ්ඩුව අපි භාර අරෙගන මාස කිහිපයයි-   අෙප් 
ජනතාවට ලැබුණු සහනයක් නැහැ. දවස ගණෙන් අෙප් ණය බර 
වැඩි වුණා; බදු බර වැඩි වුණා; ජීවන බර වැඩි වුණා; දඩ ගැසීම් 
වැඩි වුණා. ෙම් සියල්ල තුළ අෙප් අහිංසක මහජනතාවට දැඩි 
වශෙයන් පීඩනයක් ඇති වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ  
වැඩිෙයන්ම අය කරනු ලැබුෙව් වක බදුයි. වක බදු කියලා 
කියන්ෙන් භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත පනවන බදුයි. හාල්මැස්ෙසෝ 
ටිෙකන්, සීනි ටිෙකන්, ෙත් ෙකොළ ටිෙකන්, පරිප්පු ටිෙකන් තමයි 
ෙම්වා අය කරන්ෙන්. ෙම් වක බද්ද ෙකළින්ම එල්ල ෙවන්ෙන් 
අහිංසක මහජනතාවටයි. එනම් පාරිෙභෝගිකයාටයි. පාරිෙභෝගිකයා 
තමයි එම බදු ෙගවන්න ඕනෑ. නිෂ්පාදකයා ෙකළින්ම 
පාරිෙභෝගිකයාට විතැන් කරනවා. එතෙකොට අහිංසක මිනිහා තමයි 
ෙමම බද්ද ෙගවන්ෙන්. ෙම් වන විට සියයට 80ක් විතර ති ෙබන 
වක බදු ආදායම තවදුරටත් පහළ බස්සවා යමක් කමක් ඇති, ඇති 
හැකි මිනිසුන්ෙගන් අරෙගන, නැති බැරි මිනිසුන්ට යමක් ලබා 
දීෙම් -සරදිෙයල් න්යාෙය්- බදු පතිපත්තියක් තමයි අපට අවශ්ය 
ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් ආදායම් උපයන්නන්, වෘත්තිකයින් යනාදී 
සියල්ලන්ෙගන් සෘජුව අය කරන්න පුළුවන් සෘජු බදු කමයක් අපි 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි  වැඩි වැඩිෙයන් කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බදු පතිපත්තියක තිෙබන මූල 
ධර්ම අනුව බදු කමයක් සාධාරණ විය යුතුයි. ඒ නිසායි මම 
මුලින්ම කිව්ෙව් "සරදිෙයල් න්යාෙය්" බදු කමයක් තිබිය යුතුයි 
කියලා. තිෙබන තැනින් අරෙගන නැති තැනකට ෙදන බදු කමයක් 
තිබිය යුතුයි. පසු ගිය කාලෙය් එක්තරා අය වැයකින් විශාල 
වශෙයන් බදු සහන දුන්නා මට මතකයි. ඒ බදු සහන ලබා දුන්ෙන් 
ෙමොනවාටද? Ties, bows, coats, සුනඛ ආහාර, ලැම්ෙබෝගිනි 
වාෙග් ෙද්වල්වලට විශාල වශෙයන් බදු සහන ලබා දුන්නා. 
හැබැයි, අහිංසක සාමාන්ය ජනතාව පාවිච්චි කරන ඉන්දියාෙවන් 
ෙගන්වන මරුටි කාර්වලට බදු පැෙනව්වා. හාල්, පිටි, සීනි; පරිප්පු 
වාෙග් අහිංසක මිනිසුන් පාවිච්චි කරන ෙද්වල්වලට බදු පැෙනව්වා. 
එෙහම අය වැය ෙල්ඛන තමයි අපි පසු ගිය කාලෙය් දැක්ෙක්. 
තිෙබන මිනිහා ආරක්ෂා කරමින්, ධනවත් මිනිහා ආරක්ෂා කරමින් 
දිළිඳු මිනිහා ගසා කන බදුවලට අප යා යුතු නැහැ මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙගොවීන් හා පාරිෙභෝගිකයන් ගැන විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ. අපි අෙප් බදු කම එතැනදීත් අවධානයට ලක් කරන්න ඕනෑ. 
ෙගොවීන් හා පාරිෙභෝගිකයන් සුරැෙකන බදු කමයක් අපි ඇති 
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් අර්තාපල් 
ගැලෙවන කාලය ෙවන ෙකොට අර්තාපල් පිටරටින් ආනයනය 
කරනවා අපි දැක්කා. සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් වාර්ෂික 
පාරිෙභෝජනය සඳහා අර්තාපල් ෙමටික්ෙටොන් ලක්ෂ ෙදකක් පමණ 
අවශ්ය ෙවනවා. අෙප් රෙට්  නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් අර්තාපල් 
ෙමටික්ෙටොන් පනස්පන්දාහක් පමණ පමාණයකුයි. ඉතිරි ටික අපි 
පි ටරටින් ෙගන්විය යුතුයි. නමුත්, අර්තාපල් ෙනොගැලෙවන, අෙප් 
රෙට් අර්තාපල් අස්වැන්න විනාශ ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක, අෙප් 

රෙට් අර්තාපල් හිඟ අවස්ථාවක පමණක් ෙගන්විය යුතුයි. එෙහම 
නැතිව, අස්වැන්න ෙනලන කාලයටම ෙගන්වූෙවොත් අන්න 
එතැනදී අපි අෙප් රෙට් ෙගොවියාව ආරක්ෂා ෙනොකරනවා ෙවනවා. 
ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන ෙවෙළඳෙපොළට එනෙකොට   අපනයන බදු 
ඉහළ දමා ෙගොවියා සුරක්ෂිත කිරීෙම් වැඩසටහන දියත් කරන්න 
ඕනෑ. අල, ලූනු,  එළවළු, බුලත් ආදී සියලු ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයනුත් එම පියවර ගත යුතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒත් එක්කම අපි අපනයනය 
කරන එළවලු, පලතුරුවල තිෙබන ගුණාත්මකතාව පිළබඳව මම 
ඔබතුමාට මතක් කළ යුතු ෙවනවා. දැන් ඒ තුළින් ෙලෝකෙය් 
විශාල ඉල්ලුමක් අප ෙවත ලැබී තිෙබනවා. යුෙරෝපෙය් වැඩි 
ඉල්ලුමක් තිෙබන්ෙන් කාබනික වගාවන්වලින් බිහි ෙවලා තිෙබන 
එළවලු හා පළතුරුවලටයි. නමුත්, අපි ෙකටි කාලීන වාසි තකා 
වැඩි ආදායමක්, වැඩි අස්වැන්නක් බලාෙගන අධි රසායනික 
සාන්දණයකින් යුක්ත ෙද්වල් භාවිත කර වගා කරලා අපනයනය 
කරන්න ගිෙයොත් එම අපනයනයන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය නැති 
ෙවනවා. එම නිසා ඒ සඳහාත් අපි අලුත් එළඹුමකට, අලුත් 
පෙව්ශයකට එන්න ඕනෑ ෙවනවා. ඒ සඳහාත් අපි වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි බදු ගැන කථා 
කරනෙකොට කිව යුතු තවත් පධානම කාරණයක් තමයි බදු අය 
කර ගන්නවා වාෙග්ම, බදු ආදායම වැඩි කර ගන්නවා වාෙග්ම බදු 
ෙහො රුන්ෙගන් බදු ආරක්ෂා කර ගැනීම අපට ඉතාම වැදගත්ය 
කියන කාරණාව.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන්  තව 

තිෙබන්ෙන් විනාඩියක කාලයක් පමණයි.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න.  

මෑත කාලෙය් දී රුපියල් මිලියන 120ක් වංචා කරපු ෙර්ගු 
වංචාව පිළිබඳවත්, රුපියල් බිලියන 3.9ක් වංචා කරපු ආසියාෙව් 
ෙලොකුම වැට් වංචාව පිළිබඳවත් ඔබතුමා දන්නවා. "වැටත් නියරත් 
ෙගොයම් කා නම්- කාට පවසම් ඒ අමාරුව" කියනවා වාෙග් අෙප් 
රජයට, අෙප් රටට, ජනතාවට හිමි විය යුතුව තිෙබන එම ආදායම් 
අෙප් ෙර්ගුෙව් සිටින නිලධාරින්ම වංචා කරනවා නම් ෙමොකක්ද 
කළ යුත්ෙත්? "ෙමන්න ෙද්ශපාලකයන් වංචා කරනවා, ෙමන්න 
ගසා කනවා" කියලා අපි හැම තිස්ෙසේම ෙචෝදනා කරනවා. 
ෙද්ශපාලකයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙමන්න ෙම් වාෙග් නිලධාරි 
පන්තිෙය් දැවැන්ත ෙමෝරුන්ෙගන්, ෙතෝරුන්ෙගනුත් අෙප් රටට 
ලැබිය යුතු ඒ බදු ටික ආරක්ෂා කර ගැනීෙම්  කමෙව්දයක් සකස් 
ෙවන්නත් ඕනෑය කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් 
කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට බදු ආදායම් අහිමි වන 
තවත් එක කාරණයක් ගැන මම අවසාන වශෙයන් කියනවා. අෙප් 
රෙට් ආදායම් උපදවන භාණ්ඩ හා ෙසේවා නිෂ්පාදනය මත පදනම් 
වුණු ෙපෞද්ගලික සමාගම් තිෙබනවා. ෙම් ෙපෞද්ගලික සමාගම් 
විගණනය කරන විගණන සමාගම් තිෙබනවා. ඒ විගණන සමාගම් 
හා ෙපෞද්ගලික සමාගම් අතර නිරන්තරෙයන් ෙහොඳ අෙන්යෝන්ය 
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සහෙයෝගයක් තිෙබනවා. ඒ සහෙයෝගය නිසාම ඒ සමාගම්වල 
ආදායම හංගලා තමයි ඒ අය වැය ෙල්ඛන හදන්ෙන්. ඒ නිසා 
ෙබොෙහෝ විට ඒ සමාගම් ලාභ ලබන සමාගම් හැටියට ෙනොෙවයි 
සඳහන් ෙවන්ෙන්. ඒ සමාගම් පාඩු ලබන සමාගම් හැටියට තමයි 
විගණන සමාගම් සිය දත්ත සටහන්, වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
ඉතින් ෙමන්න ෙම් ගනුෙදනු පිළිබඳවත් විධිමත් පරීක්ෂණයක් 
කෙළොත්,  ආදායම් හංගන -ආදායම් වහන- භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
නිෂ්පාදන මත පවතින ඒ ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලිනුත් අෙප් රටට 
විශාල බදු ආදායමක් එකතු කරගත හැකියි කියන කාරණයත් 
සිහිපත් කරමින්, මට ලබා දුන් කාලය පිළිබඳව ස්තුතිය හා 
ෙගෞරවයත් ඔබතුමාට පිරිනමමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

12ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

 

[பி.ப. 5.43] 

 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இலங்ைக ஜனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் இந்த உயாிய 
சைபயிேல, விேசடமாக நிதி அைமச்சுக்குாிய ஒ க்கீட் ச் 
சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம் சம்பந்தமாக நைடெப ம் இந்த 
விவாதத்தில், மைலயக மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் நிதி நிைலவரம், ெபா ளாதாரம், 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகத்தரம், அவர்கள் இன்  வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற அவல நிைலைம, இயற்ைக அழி களின் 

லமான பாதிப்  ேபான்றவற்ைற நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.   

ெபா ளாதாரம் என் ம்ேபா  ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைள எவ ம் மறந் விட யா . நான் 
அ க்க  கூ வ ேபால இந்த நாட் ைடய ெபா ளா 
தாரத்தின் ெக ம்பாகச் ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்ற, 
ேதயிைல, இறப்பர் ேதாட்டங்களிேல ேவைல ெசய்  
ெகாண் க்கின்ற ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் இன்  
அவர்க ைடய சம்பள உயர்  ெதாடர்பான பிரச்சிைனக்கு 

கங்ெகா த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். கடந்த மார்ச் மாதம் 
வைடந்த கூட்  ஒப்பந்தம் இன்  கிட்டத்தட்ட 8 

மாதங்களாகி ம் ப்பிக்கப்படாததன் காரணத்தினால், பல 
இலட்சக்கணக்கான ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
அவர்களின் ெபா ளாதார நிைலைமயில் பின்னைடய 
ேவண் ய ஒ  கட்டாய சூழ்நிைல ஏற்பட் க்கின்ற  என்ற 
கசப்பான உண்ைமைய இங்ேக நான் ெதாிவித் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப் பகைடக்காய்களாக 
நிைனத் , கூட்  ஒப்பந்தம் என்ற ஓர் இரகசிய ஒப்பந்தத்தின் 

லமாக அவர்க ைடய அபிலாைசகள், எதிர்பார்ப் க்கள், 
உைழப்  ேபான்ற அைனத் ேம அங்கு சுரண்டப் 
பட் க்கின்றன. அைனத்  அரசாங்கங்க ம் மைலயக 
மக்கைள ஏமாற்றியி க்கின்றன. இதனால் மைலயக 
மக்க க்கு எவர்மீ ம் நம்பிக்ைக ெகாள்ள யவில்ைல. 

ஆயி ம் இன்  அந்த மக்க க்கு மாண் மிகு பிரதம மந்திாி 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள்மீ  அபார நம்பிக்ைக 
யி க்கின்ற . இந்த நிமிடம்வைர மைலயக மக்கள் தம  
ேகாாிக்ைகக்காக திக்கிறங்காமல் ெபா த் க்ெகாண் ப் 
பதற்குக் காரணம், மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் மீதி க்கின்ற 
நம்பிக்ைக மட் ேம.  

கடந்த 15-20 வ ட காலமாக இன்ேனாரன்ன 
பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த்த ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள், 
இன்  மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள்மீ  ைவத்தி க்கின்ற 
நம்பிக்ைகயினால் இந்தப் திய அரசாங்கத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதில் ைமயான பங்ைக வழங்கியி க் 
கின்றார்கள். அந்தப் பங்களிப்பின் காரணமாக மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்கள் கூ ய விைரவில் எதிர்வ ம் நாட்களில் 
ேதாட்டக் கம்பனிகளின் உாிைமயாளர்கைள ம் ெதாழிற் 
சங்கங்கைள ம் அைழத் ப் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி, ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு நியாயமான சம்பளத்ைத உ திப் 
ப த் வதாக எங்க க்குத் ெதாிவித்தி க்கின்றார்.  

ெப ந்ேதாட்ட மக்கைளப்பற்றி மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கு நான் ெசால்லேவண் ய 
அவசியமில்ைல. அவர் நன்கு அ பவப்பட்டவர்; மைலயக 
மக்களின் ன்பங்கைள ம் அவர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்ைதப் 
பற்றி ம் அவர்களின் கல்வி நிைலையப் பற்றி ம் நன்கு 
அறிந்தவர். ஆகேவ, நாங்கள் மைலயக மக்கைளப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் பவர்கள் என்றவைகயிேல மாண் மிகு 
பிரதமர் அவர்களின் கரத்ைதப் பலப்ப த் ம் கமாக இன்  
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் அங்கத்தவர்களாக இந்தப் பாரா  
மன்றத்தில் நம்பிக்ைகேயா  இ க்கின்ேறாம். எங்க க்கும் 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்றவைகயில் இந்த அரசாங்கத்தின்மீ  
ஒ  நம்பிக்ைகயி க்கின்ற . எனேவ, எதிர்வ ம் ஓாி  
நாட்களிேல இந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள 
உயர்  பிரச்சிைனக்கு கட்டப்பட ேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  
இந்த நாட் ள்ள  ப ைள, வெர யா, மாத்தைள, கண் , 
ேககாைல, இரத்தின ாி, கா  த ய கிட்டத்தட்ட 10 
மாவட்டங்களிேல மைலயக இந்திய வம்சாவளி மக்கள் 
வாழ்ந் ெகாண் க்கிறார்கள். அவர்க ைடய ெபா ளா 
தாரப் பிரச்சிைனக்கு - நிதிப் பிரச்சிைனக்கு இந்தத் ேதசிய 
அரசாங்கம் லமாக நல்லெதா  ைவ அவர்கள் 
எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கிறார்கள். மைலயகத் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க ைடய சம்பள உயர் ப் பிரச்சிைன  
இ த்த க்கப்படாமல், 1,000 பாய் சம்பள உயர்  
கண் ப்பாக அவர்க க்குக் ெகா க்கப்பட ேவண் ெமன்  
குரல் ெகா த் க்ெகாண் ந்த ெதாழிற்சங்கங்கள், கூட்  
ஒப்பந்தம் வைடந்த அந்த மார்ச் மாதத்தின் குறிப்பிட்ட 
தினத்தன்ேற திய ஒப்பந்தத்தில் ைகெயாப்பமிட் ந்தால், 
அைனத் த் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ம் 1,000 பாய் 
சம்பளத்ைதப் ெபற்றி ப்பார்கள். ஆனால், அவர்க ைடய 
கு கிய அரசியல் மனப்பான்ைமயினால், ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கைளக் காட் க்ெகா த்ததன் காரணமாக, அ  
வழங்கப்படவில்ைல. 

இன்  சர்வேதச ாீதியிேல ேதயிைலயின் விைல 
ழ்ச்சியைடந்தி க்கிற . அதனால் எம  மக்கள் பாாிய 

பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா க்க ேவண் ய நிைலைமக்குத் 
தள்ளப்பட் க்கிறார்கள். அ மாத்திரமன்றி, ம ல்சீைமயில் 
ெதாடங்கி பல்லக்கட் வ ஹபரகல ேதாட்டம், ேவாபிக் 
கிளன்பிக் ேதாட்டம், தியகல ெகாஸ்லாந்ைத ேதாட்டம், 

வெர யா ெவத ல்ல பிரேதசம் ேபான்ற அைனத்  
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மைலயகப் பகுதிகளி ம் வாழ்கின்ற, இந்த நாட் க்கு அந்நியச் 
ெசலாவணிையப் ெபற் க்ெகா க்கின்ற எங்க ைடய 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கள், மண்சாி  அபாயத் க்கு 

கங்ெகா த்  பாாிய இன்னல்க க்குள்ளாகி தற்கா க 
இடங்களில் வசிக்கின்ற ஒ   ர்ப்பாக்கிய நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற  என்பைத ம் இந்த உயர் சைபயிேல நான் 
எ த் க்கூற வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, இ சம்பந்தமாக  நம் 
எல்ேலா க்கும் ஒ  ெபா ப்   - கடைம இ க்கின்ற . இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்க ைடய அவல நிைல க்குக் 
ெகாண் வரப்பட ேவண் ம்.  

அவர்க ைடய 200 வ ட லயத்  வாழ்க்ைகைய 
க்குக் ெகாண் வந்  தனி ட் த் திட்டத்ைத அைமப் 

பதற்காக பிரதம அைமச்சர் ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் திதாக ஓர் அைமச்ைச உ வாக்கித் தந்தி க் 
கின்றார். அதற்காக அவ க்கு மைலயக மக்கள் சார்பாக நாம் 
நன்றிக்கடன் பட் க்கின்ேறாம். அந்த அைமச்சின் லமாக 
எதிர்வ ம் காலங்களிேல இந்த 'லயன்' என்ற பதத்ைத ற்றாக 
அகற்றி, தனி ட் த் திட்டம் அைமத் க் ெகா த்  
அவர்களின் வாழ்விேல திய விலாசத்ேதா  ஒ  மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த் வதற்கு நாம் அைனவ ம் கங்கணம்கட் ச் 
ெசயற்படேவண் ெமன்  இந்தத் ேதசிய அரசாங்கத்தின்  
அைனத்  உ ப்பினர்கள் மற் ம் அைமச்சர்களிடத்தில்  நான் 
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் க்கு இறக்குமதி ெசய்யப்படாத ஒேர ெபா ள் 
ேதயிைலயாகும். இந்த நாட் ந்  ஏற் மதி ெசய்யப்பட்  
பாாிய வ மானத்ைத ஈட் த் த வ ம் அந்தத் ேதயிைலேய. 
ஆகேவ, அந்தத் ேதயிைலத் ேதாட்டத்திேல ேவைல ெசய்கின்ற 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க ைடய நலன் ாி ேவைலத் 
திட்டங்கள், அவர்களின் வாழ்க்ைக ைற பற்றி நாம் சற்  
ஆழமாகச் சிந்திக்க ேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். 
இன்  ெப ந்ேதாட்டங்களிேல இ க்கின்ற காணிகள் இரண்  
ஏக்கர், ஒ  ஏக்கர் என்  பிாிக்கப்பட் த் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களிடம் பராமாிப்பதற்குக் ெகா க்கப்ப கின்ற . 
ெதாழிலாளிைய தலாளியாக்குவ  வரேவற்கத்தக்கதாக 
இ ந்தா ம்கூட, ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சும் 
நிதி அைமச்சின் ெசயலாள ம் ேநர யாக இதில் ஈ பட் , ஒ  
ேதசியக் ெகாள்ைகயின் அ ப்பைடயிேல மைலயக 
மக்க க்குாிய அந்தக் காணிப்பகிர்ைவ ைறயாகச் 
ெசயற்ப த்த நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம்.   

அேதேபான்  உள் ராட்சி மன்றங்கள் சம்பந்தமாகப் 
திதாக ஏற்ப த்தப்பட் க்கின்ற வட்டார ைறைமயிேல 

மைலயகத்தில் தமிழ் ேபசும் பிரதிநிதித் வம் உ திெசய்யப் 
படக்கூ யதாக அ  அைமயேவண் ெமன்  இந்தத் ேதசிய 
அரசாங்கத்திட ம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் நான் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்கள் 
ேநர யாக அதில் ஈ ப வாெரன்ற நம்பிக்ைக எமக்கி க் 
கின்ற . எம  மைலயகப் பிரதிநிதித் வத்ைதத் தக்கைவக்க 
ேவண் ம். அந்த வைகயில் இந்த வட்டாரத் திட்டத்தின்கீழ் 
மைலயகத் தமிழ்ப் பிரதிநிதிகள் ைறயாக உள்வாங்கப் 
படக்கூ ய வைகயிேல நாம் ெசயற்படேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம். மாகாண சைபயி ம் பாரா மன்றத்தி ம் 
மைலயக மக்களின் பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்ைக 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். 

மைலயக மக்க ைடய வாழ்வினில் மாற்றம் ஏற்பட 
ேவண் மானால், மைலயகத்தின் தமிழ்க் கல்வித் ைறயிேல 
ஒ  பாாிய ரட்சிைய ஏற்ப த்த ேவண் ம். எனேவ, அங்கு 

வழங்கப்ப ம் பட்டதாாி ஆசிாிய நியமனங்களில்  அரசியல் 
தைலயீ கள் இ க்கக்கூடா . இன்  நாம் ேதசிய ாீதியிேல 
ெசயற்ப வதற்கு பாரா மன்றத் க்கு வந்தி க்கின்றேபா , 
சில மாகாண சைபகளிேல மிக ம் கவைலக்குாிய விடயங்கள் 
நைடெப கின்றன. உதாரணமாக, ஊவா மாகாண சைபயில் 
எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்ட மக்கைள அரசியல் ாீதியில் 
திைசதி ப் ம் ஒ  நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப வைத 
இந்தச் சைபயி ந்  நான் வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறன். 
எங்கள் மக்க க்கு இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனகள் உள்ளன.  
பல ற்றாண்  காலமாக இந்த நாட் க்கு உைழத் க் 
ெகா த் , இன் ம் தற்காலக் கு ல்களிேல வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்ற, இயற்ைக அழி க க்கு கங்ெகா த் க் 
ெகாண் க்கின்ற, சம்பள உயர் க்காகப் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கின்ற, அந்த மக்க க்கு உ ைணயாக இ ந்  
அவர்க ைடய ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வ  
மட் மல்லா , எதிர்காலத்திேல மைலயகக் கல்விைய 

ைமயாக அபிவி த்தி ெசய்வதற்கான நடவ க்ைக 
கைள ம் நாம் ேமற்ெகாள்ளக் கடைமப்பட் க்கின்ேறாம். 
ஆகேவ, ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு, ெகளரவ 
திகாம்பரம் அவர்க ைடய திய அைமச்சான மைலநாட் ப் 

திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சு, நிதி அைமச்சு என்பன மைலயகப் 
பிரேதசங்களில் நடமா ம் ேசைவகைள நடத்தி, அந்த 
மக்க ைடய பிரச்சிைனகைள அறிந்  உட க்குடன் 
அவற் க்குத் தீர்ைவக் ெகா க்கேவண் ம்.  

அ மட் மல்ல, அரசாங்கம் என்ற வைகயிேல அ  
ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிக க்குக் கண் ப்பான உத்தரைவக் 
ெகா க்கேவண் ம்.  இன்  சில ேதாட்டக் கம்பனிகள் 
அடாவ த்தனமாக ம் தான்ேதான்றித்தனமாக ம்  நிர்வாகம் 
ெசய்  வ கின்றன. இன்  ெப ந்ேதாட்டங்கள் - மைலயகத் 
ேதாட்டங்கள் காடாக்கப்பட் ப்பதன் காரணத்தினால் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் குளவி ெகாட் க்கும் பன்றி, 
சி த்ைதப் கள் ேபான்ற மி கங்களின் தாக்குத க்கும் 
உள்ளாகின்றார்கள். இன்  ெப ந்ேதாட்டங்களிேல நடமா  
கின்ற சி த்ைதப் களின் தாக்குத க்கு மத்தியிேல 
பா காப்பின்றி எம  மக்கள் அச்சத் டன் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். சி த்ைதப் கள் தாக்கியதன் 
காரணமாகப் பல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
ைவத்தியசாைலகளிேல சிகிச்ைச ெபறேவண் ய நிைலைம 
ஏற்பட் க்கின்ற . அேதேநரம் அங்கு குளவி ெகாட் வ ம் 
பாம்  தீண் வ ம் அதிகாித்தி க்கின்ற . ஆகேவ, 
நிதியைமச்சு இந்தத் ேதாட்டக் கம்பனிச் ெசாந்தக்காரர்கள் 
அைனவைர ம் அைழத்  அவர்க க்குக் கண் ப்பான 
உத்தரைவப் பிறப்பிக்க ேவண் ம். அதாவ , 
ேதாட்டங்கைளச் சாியான ைறயிேல பராமாிக்குமா  
உத்தரவிட ேவண் ம். அந்தப் பராமாிப்ேபா  ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க டய பா காப்  மற் ம் அவர்க ைடய 
சுகாதாரச் ெசயற்பா கைள உ தி ெசய்யக்கூ ய வைகயில் 
கூட்  ஒப்பந்தங்கள் தயார் ெசய்யப்பட ேவண் ம். கூட்  
ஒப்பந்தம் இரகசியமாகத் தயாாிக்கப்பட் , குறிப்பிட்ட 
ெதாழிற்சங்க ம் தலாளிமா ம் அதில் ைகெயாப்பமிட் , 
இரண்  வ டத்ைத ெவ மேன கடத்தி, இ தியிேல அந்த 
அப்பாவித் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் கைளக் கடனாளிகளாக 
மாற் வைத நாம் ஏற் க்ெகாள்ள யா .  

தனியார் ேதாட்டங்கைள நி வகிக்கின்ற ேதாட்டக் 
கம்பனிகள் மைலயகப் ெப ந்ேதாட்டங்களில் இ க்கின்ற 
இைளஞர் வதிகள் விவசாயம் ெசய்வதற்காகப் ெப ந் 
ேதாட்டங்களில் காணப்ப கின்ற தாிசு நிலங்கள் 
அைனத்ைத ம் உடன யாகப் பகிர்ந்தளிக்க ேவண் ம். 
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இதைன நைட ைறச் சாத்தியமாக்கும் வைகயிேல 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சு ெபா ப் டன் நடந் ெகாள் ம் என 
நிைனக்கின்ேறன்.  

அேதேபான்  மைலயகத்திேல தமிழ்ெமாழி அ லாக்கம் 
ெதாடர்பாக ெதாடர்ந்  நாம் கூறிக் ெகாண் க்கின்ேறாம். 
ெமாழி பற்றிய விடயத்தில் இந்த நாட் க்கு ஒ  கசப்பான 
அ பவம் இ க்கின்ற . அதாவ , அன்  வடக்கு, கிழக்கு 
மக்கள் அங்கு ெமாழி உாிைமையத்தான் ேகட் ந்தார்கள்; 
தமிழ் ெமாழிையச் ெசயற்ப த் மா  ேகட் ந்தார்கள். 
ஆனால், அந்த ெமாழி உாிைமைய அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கம் 
வழங்காத காரணத்தினால் இ தியில் வடக்கு, கிழக்கு 
இைளஞர்கள் ஆ தப் ேபாராட்டத் க்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். 
அேதேநரம் நான் மீண் ம் மீண் ம் மாகாண சைபயி ம் 
பாரா மன்றத்தி ம் குரல் ெகா த் க்ெகாண் க்கின்ேறன், 
"மைலயகத்திேல தமிழ் ெமாழி அ லாக்கத்ைத உடன யாக 
நைட ைறப்ப த் ங்கள்!" என் . இந்த ெமாழிப் பிரச்சிைன 
சாியான ைறயிேல நைட ைறப்ப த்தப்படாத பட்சத்திேல 
வடக்கு, கிழக்கு இைளஞர்களின் வழி ைறைய மைலயக 
இைளஞர், வதிகள் பின்பற்றக்கூ ய சாத்தியக்கூ கள் 
கூ தலாக இ க்கின்றன என்பைத ம் நான் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இ ந்தேபாதி ம் 
மைலயக மக்கள் அஹிம்ைச வழியிேல ேபாரா பவர்கள். 
எனேவ, அவர்க ைடய அன்றாடப் பிரச்சிைனகள் அதாவ , 
சம்பளப் பிரச்சிைன, ட் ாிைமப் பிரச்சிைன என்பவற்ைறத் 
தீர்த் ைவக்க நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம்.  

அங்கு மண்சாிவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்குாிய கள் 
அைமக்கப்பட்  வ கின்றன. மீாியெபத்த, ெகாஸ்லாந்ைதப் 
பிரேதசத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் சார்பில் அரசாங்க ம் 
மாண் மிகு பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் இன்  

ைமயாக ஈ பட் ச் ெசயற்பட் வ ம்ேபா  சிலர் 
குழம்பிய குட்ைடயிேல மீன்பி ப்பதற்கு யற்சிக்கின்றார்கள். 

அதாவ , அதன் லம் தங்க ைடய அரசியல் நடவ க்ைக 
கைள ேமற்ெகாள்ள அவர்கள் யல்வ  மிக ம் 
வ ந்தத்தக்கதாக இ க்கின்ற . அேதேபால் அங்கு இப்ேபா  
நில ம் அதிக மைழ ழ்ச்சி காரணமாக ம் மக்கள் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். எதிர்வ ம் காலங்களி ம் 
மைலயகத்தில் காலநிைல மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்; 
மைழ ழ்ச்சி அதிகாிக்கலாம். அப்ேபா ம் எங்க ைடய 
மக்கள் இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா க்க 
ேவண் ய நிைலக்குத் தள்ளப்படலாம். ஆகேவ, எம  
மக்க ைடய 200 வ டகால அவல வாழ்க்ைகக்கு  
காண்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் ெவற்றிகரமாகச் ெசயற்ப  
ெமன்ற நம்பிக்ைக எமக்கு இ க்கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ெப ந்ேதாட்ட இைளஞா், வதிக ைடய ெதாழில்வாய்ப் ப் 
பிரச்சிைனக்கு  கட் வதற்காக மாண் மிகு பிரதம 
மந்திாி அவர்கள் திய திட்டத்திைன ஏற்ப த்தி 
ைவத்தி ப்பதாக நான் நிைனக்கின்ேறன். அந்தத் 
திட்டத்திைன அவர் ெவகு விைரவில் - எதிர்வ ம் வ டத்திேல 
அ ல்ப த் வாெரன்ற நம்பிக்ைக எமக்கு இ க்கின்ற . 
அந்த வைகயில், மாண் மிகு பிரதம மந்திாி அவர்க ைடய 
ஆசீர்வாதத் டன், மைலயக மக்க ைடய உட்கட்டைமப்  
வசதிகைளச் ெசய்  ெகா த் , அவர்க ைடய 
இன்ேனாரன்ன பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற் கான 
நடவ க்ைகக க்குத் தைலைமதாங்குவதற்கு நாம் 
ஆயத்தமாக இ க்கின்ேறாம். அதற்கு இந்தச் சைபயிேல 
இ க்கின்ற ஏைனய அைமச்சர்க ைடய ஒட் ெமாத்தமான 
ஆதரவிைன ம் நாம் எதிர்பார்த்தி க்கின்ேறாெமன்  
ெதாிவித் , இந்த வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப  
கின்ேறன். வணக்கம்.   

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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[ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා] 

 
II 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [2015 සැප්තැම්බර් 23]  
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ 2015 ெசப்ெரம்பர் 23] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [23rd September 2015] 

   
"2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යතුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය 

ඇතිව, එතුමා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 33 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

 
2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 33 දරන නියමය 

 
මුදල් අමාත්ය, රවී කරුණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති 

බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 24702 "අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද හා 
රාජ සන්තක කරන ලද බඩු දව්ය පිළිබඳ වියදම් අත්තිකාරම් ගිණුම - ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය 
ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි. 

 
 අයිතමය              සංෙශෝධනය 
 

 (i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන  
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව   ෙනොමැත 

 (ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන 
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව  ෙනොමැත 
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 (iii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි රු. 20,000,000 සිට 

  නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව රු. 25,000,000 දක්වා 

 

  (iv) එකී පනෙත් ෙතවැනි  උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන     
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව  ෙනොමැත    
 

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2014.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 

      අත්සන් කෙළේ/ රවී කරුණානායක, 
      මුදල් අමාත්යතුමා. 

2015.09.14 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
 “2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் பிாிவினால், தமக்களிக்கப்பட்ட 

தத் வங்களின் பிரகாரம், அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன், நிதி அைமச்சரால் ெசய்யப்பட்ட கட்டைள 
இல.33 இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 

2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 
8ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 33 

2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் பிாிவினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட 
தத் வங்களின் பிரகாரம் நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் 
இக் கட்டைள லம் அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் 24702ஆம் இலக்க ெசயற்பாட்  விடயம் 
"பறி தல் ெசய்யப்பட்  அரசுடைமயாக்கப்பட்ட ெபா ட்கள் ெதாடர்பான ெசலவினங்கள் ற்பணக் 
கணக்கு - இலங்ைக சுங்கத் திைணக்களத்திற்கு" அளிக்கப்பட் ள்ள விடயத் க்காக குறித் ைரக்கப்பட்ட 
எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்:- 

 விடயம்     மீளாய்  

(i) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்   
 நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட   மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல. 
 ெசலவின் உச்ச எல்ைல  

(ii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  
 நிரல் III  இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல. 
 ெப ைககளின் உச்ச எல்ைல 

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்   பா. 20,000,000 இ ந்  
 நிரல்  IV  இல்  குறித் ைரக்கப்பட்ட  பா. 25,000,000 வைர 
 பற்  மீதியின் உச்ச எல்ைல 

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்   
 நிரல்  V  இல்  குறித் ைரக்கப்பட்ட  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல 
 ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல 

(இக்கட்டைள 2014.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல் ப யாகும்.) 

      ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க 
      நிதி அைமச்சர். 
2015.09.14 ஆந் திகதி  
ெகா ம்  01.” 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 

“That this Parliament resolves that the Order made by the Minister of Finance with the approval of the 
Government, by virtue of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 36 of 2013 and specified 
in the Order No. 33 hereto, be approved. - [The Hon. Ravi Karunanayake] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

Appropriation Act, No. 36 of 2013 

Order No. 33 under Section 8 
 

By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation  Act, No.36 of 2013, I, Ravi Karunanayake, Minister of 
Finance with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits specified against the activity Item No. 24702 
'Expenses in connection with the seized and Forfeited Goods Advance Account - Department of Sri Lanka Customs' of the Third  
Schedule to that Act. 

    

 Item Revision 

(i) Maximum limit of expenditure       

 specified in Column II of the Third    Not Revised 

 Schedule to that Act.  
 

(ii) Minimum limit of receipts specified in Column III of the Third  Not Revised 

 Schedule to that Act.   
 

(iii) Maximum limit of debit balance From Rs. 20,000,000 

 specified in Column IV of the Third  To Rs. 25,000,000  

 Schedule to that Act.  
 

(iv) Maximum limit of liabilities       

 specified in Column V of the Third  Not Revised 

 Schedule to that Act.     
 

(This Order is valid up to 31.12.2014 only) 

                 

  Sgd./RAVI KARUNANAYAKE, 

  Minister of Finance. 

14.09.2015 

Colombo 01.” 

(Cabinet approval signified) 

 

පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාෙව් එකඟත්වය? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 III 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [2015 සැප්තැම්බර් 23]  
 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ 2015 ெசப்ெரம்பர் 23] 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [23rd September 2015] 
 

 
" 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යතුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, 

එතුමා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 34 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු ය. [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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2015 ෙනොවැම්බර් 03   

2013 අංක 36 දරන  විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත්  අංක 34 දරන නියමය  
මුදල් අමාත්ය, රවී කරුණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති 

බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 21302 "ෙපොත් මුදණය, පචාරණය හා 
අෙලවිය (පකාශන අයිතිය පසිද්ධ කිරීම, පරිවර්තන හිමිකම් මිලට ගැනීම, පරිවර්තන ගාස්තු හා කාර්ය මණ්ඩල වැටුප් හා දීමනා ඇතුළුව) 
අත්තිකාරම් ගිණුම - අධ්යාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව" ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම 
නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි. 

 
අයිතමය      සංෙශෝධනය 
 

 (i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන  
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව  ෙනොමැත 

 (ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි රු. 2,900,000,000  සිට  
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව රු. 2,500,000,000  දක්වා 

 (iii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන       

  නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව  ෙනොමැත 

  (iv) එකී පනෙත් ෙතවැනි  උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි රු. 1,500,000,000  සිට   
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව රු. 2,250,000,000  දක්වා    

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2014.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 

      අත්සන් කෙළේ/ රවී කරුණානායක, 
      මුදල් අමාත්යතුමා. 

2015.09.14 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
“2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் பிாிவினால், தமக்களிக்கப்பட்ட 

தத் வங்களின் பிரகாரம், அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன், நிதி அைமச்சரால் ெசய்யப்பட்ட கட்டைள இல. 34 இல் 
குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற .-
[மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 

2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 
8ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 34 

2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் பிாிவினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட 
தத் வங்களின் பிரகாரம் நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் 
கட்டைள லம் அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் 21302 ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட்  விடயம் "அச்சிடல், 
பிரசாரம் மற் ம் த்தகங்கள் விற்பைனக்கான (ெவளியீட்  உாிைமைய பகிரங்கப்ப த்தல், ெமாழிெபயர்ப்  
உாிைமையக் ெகாள்வன  ெசய்தல், ெமாழிெபயர்ப் க் கட்டணம் மற் ம் பணியாளர்களின் சம்பளக் ெகா ப்பன  
உட்பட) ற்பணக் கணக்கு - கல்வி ெவளியீட் த் திைணக்களம்" என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட 
எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்:- 

  விடயம்     மீளாய்  

(i) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்   மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல 
 நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட 
 ெசலவின் உச்ச எல்ைல 

(ii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்   பா. 2,900,000,000  இ ந்  
 நிரல் III  இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட    பா. 2,500,000,000  வைர 
 ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல 

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்    மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல. 
 நிரல்  IV  இல்  குறித் ைரக்கப்பட்ட 
 பற்  மீதியின் உச்ச எல்ைல 

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்    பா. 1,500,000,000 இ ந்  
 நிரல்  V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட    பா. 2,250,000,000 வைர 
 ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல 

(இக்கட்டைள 2014.12.31ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல் ப யாகும்.) 
       
       ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க 
       நிதி அைமச்சர். 
2015.09.14ஆந் திகதி  
ெகா ம்  01.” 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“That this Parliament resolves that the Order made by the Minister of Finance with the approval of the Government, 

by virtue of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 36 of 2013 and specified in the Order No. 

34 hereto, be approved. - [The Hon. Ravi Karunanayake] 
 

Appropriation Act, No. 36 of 2013 

Order No. 34 under Section 8 
 

By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation  Act, No.36 of 2013, I, Ravi Karunanayake, 

Minister of Finance with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits specified against the activity 

Item No. 21302 'Printing Publicity and Sales of Books (public Notification of Publication rights, Acquiring Translation 

fees and staff wages inclusive of allowances) Advance Account- Department of Education Publications' of the Third  

Schedule to that Act. 

  Item     Revision 
(i) Maximum limit of expenditure       

 specified in Column II of the Third                 Not Revised 

 Schedule to that Act.  
 

(ii) Minimum limit of receipts specified   From Rs. 2,900,000,000 

 in Column III of the Third     To  Rs. 2,500,000,000    

 Schedule to that Act.   
 

(iii) Maximum limit of debit balance  

 specified in Column IV of the Third    Not Revised 

 Schedule to that Act.     
 

(iv) Maximum limit of liabilities    From Rs. 1,500,000,000      

 specified in Column V of the Third    To Rs. 2,250,000,000      

 Schedule to that Act.     

(This Order is valid up to 31.12.2014 only) 

         Sgd./RAVI KARUNANAYAKE, 

         Minister of Finance. 

14.09.2015 

Colombo 01.” 

(Cabinet approval signified) 
 

පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාෙව් එකඟත්වය? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
IV 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [2015 සැප්තැම්බර් 23]  
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா -  [2015 ெசப்ெரம்பர் 23] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [23rd September 2015] 
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2015 ෙනොවැම්බර් 03   

 
"2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යතුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය 

ඇතිව, එතුමා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 35 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු ය. [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
 

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 35 දරන නියමය 
 

මුදල් අමාත්ය, රවී කරුණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති 
බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 31002 - "ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම - 
රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව" ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය 
කරමි. 

 අයිතමය           සංෙශෝධනය 
 

 (i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි රු. 120,000,000 සිට   
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව රු. 170,000,000 දක්වා 

 (ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන  
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව  ෙනොමැත 

 (iii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන     
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව  ෙනොමැත 

  (iv) එකී පනෙත් ෙතවැනි  උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන     
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව  ෙනොමැත    

  
(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2014.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 

  

      අත්සන් කෙළේ/ රවී කරුණානායක, 
      මුදල් අමාත්යතුමා. 
2015.09000, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
 “2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் பிாிவினால், தமக்களிக்கப்பட்ட 

தத் வங்களின் பிரகாரம், அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன், நிதி அைமச்சரால் ெசய்யப்பட்ட கட்டைள இல.35 
இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  
எ த்தியம்பப்ெபற்ற .-[மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 

2013 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 
8 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 35 

2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் பிாிவினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட 
தத் வங்களின் பிரகாரம் நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன் இக் 
கட்டைள லம் அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் 31002ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட்  விடயம் 
"பண்டகசாைல ற்பணக் கணக்கு - அரசாங்க ெதாழிற்சாைல" என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட 
எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்:- 

  விடயம்     மீளாய்  

(i) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  பா. 120,000,000 இ ந்  
 நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட   பா. 170,000,000 வைர 
 ெசலவின் உச்ச எல்ைல 

(ii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல 
 நிரல் III  இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட 
 ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல 

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல 
 நிரல்  IV  இல்  குறித் ைரக்கப்பட்ட 
 பற்  மீதியின் உச்ச எல்ைல 

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல 
 நிரல்  V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட 
 ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல 

(இக்கட்டைள 2014.12.31ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல் ப யாகும்.) 
       

      ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க 
      நிதி அைமச்சர். 
2015.09.14ஆந் திகதி  
ெகா ம்  01.” 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“That this Parliament resolves that the Order made by the Minister of Finance with the approval of the Government, by 
virtue of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 36 of 2013 and specified in the Order No. 35 
hereto, be approved. - [The Hon. Ravi Karunanayake] 

 

Appropriation Act, No. 36 of 2013 

Order No. 35 under Section 8 
 

By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation  Act, No.36 of 2013, I, Ravi Karunanayake, 
Minister of Finance with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits specified against the activity 
Item No. 31002 'Stores Advance Account - Government Factory' of the Third  Schedule to that Act. 

  Item    Revision 

(i) Maximum limit of expenditure   From Rs.    120,000,000   

 specified in Column II of the Third     To Rs.    170,000,000 

 Schedule to that Act.  
 

(ii) Minimum limit of receipts specified  

 in Column III of the Third                Not Revised 

 Schedule to that Act.   
 

(iii) Maximum limit of debit balance  

 specified in Column IV of the Third   Not Revised 

 Schedule to that Act.     
 

(iv) Maximum limit of liabilities  

 specified in Column V of the Third    Not Revised 

 Schedule to that Act.     
 

(This Order is valid up to 31.12.2014 only) 
            
          Sgd./RAVI KARUNANAYAKE, 
        Minister of Finance. 
14.09.2015 
Colombo 01.” 

(Cabinet approval signified) 
 
 
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාෙව් එකඟත්වය? 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

V 
 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [2015 සැප්තැම්බර් 23]  
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ 2015 ெசப்ெரம்பர் 23] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [23rd September 2015] 
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2015 ෙනොවැම්බර් 03   

"2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යතුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය 
ඇතිව, එතුමා විසින් සාදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 36 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු  ය.  [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

 

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් අංක 36 දරන නියමය 
 
මුදල් අමාත්ය, රවී කරුණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති 

බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 31003 - " කළ වැඩ අත්තිකාරම් ගිණුම - 
රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව" ෙවත පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය 
කරමි. 

 අයිතමය                         සංෙශෝධනය 
 

 (i) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි රු. 260,000,000  සිට   
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව රු. 450,000,000 දක්වා 

 (ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන  
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව  ෙනොමැත 

 (iii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන     
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව  ෙනොමැත 

 (iv) එකී පනෙත් ෙතවැනි  උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන     
  නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව  ෙනොමැත    

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2014.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 

      අත්සන් කෙළේ/ රවී කරුණානායක, 
      මුදල් අමාත්යතුමා. 

2015.09.14 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
“2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் பிாிவினால், தமக்களிக்கப்பட்ட 

தத் வங்களின் பிரகாரம், அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன், நிதி அைமச்சரால் ெசய்யப்பட்ட கட்டைள இல.36 
இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள அங்கீகாிக்கப்ப மாக.- [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 

2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 
8ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டைள இல. 36 

2013ஆம் ஆண் ன் 36ஆம் இலக்க, ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8ஆம் பிாிவினால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட 
தத் வங்களின் பிரகாரம் நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க ஆகிய நான் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன், இக் 
கட்டைள லம், அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின் 31003ஆம் இலக்க, ெசயற்பாட்  விடயம் 
" க்கப்பட்ட ேவைல ற்பணக் கணக்கு - அரச ெதாழிற்சாைல" என்பதற்ெகதிராக குறித் ைரக்கப்பட்ட 
எல்ைலகைள மாற் கின்ேறன்:- 

  விடயம்     மீளாய்  

(i) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  பா. 260,000,000 இ ந்  
 நிரல் II இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட  பா. 450,000,000 வைர 
 ெசலவின் உச்ச எல்ைல  

(ii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல 
 நிரல் III இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட  
 ெப ைககளின் ஆகக்குைறந்த எல்ைல 

(iii) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல 
 நிரல்  IV  இல்  குறித் ைரக்கப்பட்ட 
 பற்  மீதியின் உச்ச எல்ைல 

(iv) அச்சட்டத்தின் ன்றாம் அட்டவைணயின்  மீளாய்  ெசய்யப்படவில்ைல. 
 நிரல்  V இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட 
 ெபா ப் க்களின் உச்ச எல்ைல 

(இக்கட்டைள 2014.12.31ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல் ப யாகும்.) 

      ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க 
      நிதி அைமச்சர். 
2015.09.14ஆந் திகதி  
ெகா ம்  01.” 

(அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

“That this Parliament resolves that the Order made by the Minister of Finance with the approval of the Government, by 
virtue of powers vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 36 of 2013 and specified in the Order No. 36 
hereto, be approved. - [The Hon. Ravi Karunanayake] 

 

Appropriation Act, No. 36 of 2013 

Order No. 36 under Section 8 

 

By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation  Act, No.36 of 2013, I, Ravi Karunanayake, Minister 
of Finance with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits specified against the activity Item No. 
31003 'Work Done Advance Account- Government Factory' of the Third  Schedule to that Act. 

  

  Item    Revision 

(i) Maximum limit of expenditure   From Rs.    260,000,000   
 specified in Column II of the Third     To Rs.    450,000,000 
 Schedule to that Act.  
 

(ii) Minimum limit of receipts specified  
 in Column III of the Third                Not Revised 
 Schedule to that Act.   
 
(iii) Maximum limit of debit balance  
 specified in Column IV of the Third   Not Revised 
 Schedule to that Act.  
    
(iv) Maximum limit of liabilities  
 specified in Column V of the Third    Not Revised 
 Schedule to that Act.     

(This Order is valid up to 31.12.2014 only) 

                
         Sgd./RAVI KARUNANAYAKE, 
      Minister of Finance. 
14.09.2015 
Colombo 01.” 

(Cabinet approval signified) 
 

 
පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාෙව් එකඟත්වය? 

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

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

 

VI 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය කියවන ලදී   
ඊට අදාළ පශන්ය [2015 සැප්තැම්බර් 23]  
ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ 2015 ெசப்ெரம்பர் 23] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [23rd September 2015] 
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2015 ෙනොවැම්බර් 03   

"2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යතුමාට පැවරුන බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින් සාදන 
ලද ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති නියමයන් අනුමත කළ යුතු ය. [ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

(ෙමම නියමයන් වලංගු වන්ෙන් 2014.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

“2013 ஆம் ஆண் ன் 36 ஆம் இலக்க ஒ க்கீட் ச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிாிவினால், தமக்களிக்கப்பட்ட தத் வங்களின் பிரகாரம், 
அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத் டன், நிதி அைமச்சரால் ெசய்யப்பட்ட கட்டைள இல.36 இல் குறித் ைரக்கப்பட்ட கட்டைள 
அங்கீகாிக்கப்ப மாக எனப் பிேரரைண ெகாண் வரப்பட்  எ த்தியம்பப்ெபற்ற . -[மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க] 

(இக்கட்டைள 2014.12.31 ஆம் திகதி வைர மட் ேம ெசல் ப யாகும்.) 
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          ஒப்பம்: ரவி க ணாநாயக்க 
2015 .09.14         நிதி அைமச்சர். 
ெகா ம்  - 01.”                                                     (அைமச்சரைவயின் அங்கீகாரம் ெபறப்பட் ள்ள ) 



2015 ෙනොවැම්බර් 03   

“That this Parliament resolves that the Order made by the Minister of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers vested in 
him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 36 of 2013 and specified in the schedule hereto, be approved. “- [The Hon. Ravi Karunanayake] 

(These orders are valid only up to 31.12.2014) 
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පශන්ය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාෙව් එකඟත්වය? 

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

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
තිවිධ හමුදාවට ආහාර සැපයීෙම් දී සිදු වන දූෂණ  

ப்பைடக க்கு உண  வழங்க லான ேமாச  
CORRUPTION IN PROVIDING FOOD TO ARMED FORCES  
 
[අ.භා. 6.00] 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

"2015 වර්ෂය ෙවනුෙවන් තිවිධ හමුදාවට ආහාර සැපයීෙම්දී රුපියල් 
බිලියන 21කට ආසන්න වූ ෙකොන්තාත්තුව තුළ හා එයට ෙපර සිදු වූ 
අකමිකතා ෙහළිදරව් කිරීෙමන් 2016 වර්ෂය සඳහා ආහාර 
ෙකොන්තාත්තුෙවන් රුපියල් බිලියන 3කට වැඩි මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීම 
සඳහා වූ කමෙව්දය සැකසීම පිළිබඳව අගාමාත්යතුමා පමුඛ රජයට ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ස්තුතිය පුද කරන අතර, ඇතැම් පිරිස් පසු ගිය රජය යටෙත් 
සංවිධානාත්මකව ෙම් හා සබැඳි සිදු කළ වංචා, දූෂණ, අකමිකතා හා එයට 
සමගාමී කියාකාරකම් විමර්ශනය කළ යුතුය. එෙසේම පසු ගිය රජෙය් සිදු 
කළ ෙමයට අදාළ ෙවනත් වංචා, දූෂණ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කර 
වැරදිකරුවන් නීතිෙය් ඉදිරියට පැමිණ විය යුතු යැයි ද මින් ඉදිරියට කවර 
රජයක් යටෙත් ෙහෝ ෙමවැනි වංචා, දූෂණ, අකමිකතා සිදු කිරීමට ඇති ඉඩ 
කඩ ඇහිරිය යුතු යැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Law and Order and 
Prison Reforms) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

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

 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වූෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE  HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කිරීෙමන් කුමන ආකාරයකින්වත් තිවිධ හමුදාෙව් වීෙරෝදාර 
රණවිරුවන් ෙහෝ යුද, නාවික, ගුවන් හමුදා ෙසබළුන් අපි 
අවමානයට ලක් කරන්න, නැත්නම් තිවිධ හමුදාෙව් අතීත 
ජයගහණ, තිවිධ හමුදාව අතීතෙය් දී රට ෙවනුෙවන්, අෙප් 
පීතෘභූමිය ෙවනුෙවන් දැක්වුවා වූ උත්තුංග කාර්ය භාරය 
කිසිෙසේත්ම අවතක්ෙසේරුවකට ලක් කරන්න අපි උත්සාහ 
කරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ෙම්ක ජාත්යන්තර කුමන්තණයක 
පාර්ශ්වකරුවකු වීම ෙහෝ ෙකොටස්කරුවකු බවට පත් වීමක්වත් 
ෙනොෙවයි.  

 
"කෑෙමන් පවා උන් යටි මඩි ගසා ඇත 
මහ ෙහොරු සමඟ නීතිය ෙහලුෙවන්ම  ඇත 
ෙහොරු ෙහළි ෙකරුම වරදක් වූ රටක්  ඇත 
කැකිල්ෙලලා සමඟින් අපි තරහා නැත" 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙමම ෙල්ඛනය මා  දළ 
වශෙයන් "A" ෙල්ඛනය ෙලස  සභාගත* කරනවා.  ෙමම "A" 
දරන ෙල්ඛනය, ඒ අනුව 2016 වර්ෂය සඳහා ආහාර 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2015 ෙනොවැම්බර් 03   

ෙටන්ඩරෙයන් දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන තුනකට ආසන්න 
මුදල් පමාණයක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය ෙම්කට ෙමොන විධියට පිළිතුරු ලබා ෙද්වි 
ද කියලා. හැබැයි, මම සභාගත කළ ෙල්ඛනය අනුව  ෙපෙනනවා, 
ආහාර වර්ග හයකින් විතරක් රුපියල් බිලියනයක් ඉතිරි වන  
ආකාරය. ෙම් රෙට් පාසල් දරුවන්ට නිල ඇදුම් ලබා ෙදන්න වැය 
වන්ෙන් රුපියල් බිලියනයයි. සමෘද්ධි සහනාධාරය වැඩි ෙවන්න 
කලින් වැය වුෙණ් රුපියල් බිලියන නවයයි. 2010 වසෙර්දී ෙම් 
ආහාර ෙටන්ඩරය රුපියල් බිලියන 50කට ආසන්නයි. දක්ෂිණ 
අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙකොට්ටාව මාකුඹුෙර් ඉඳලා ගාල්ල පින්නදූව 
දක්වා හදන්න වියදම් වුෙණ් රුපියල් බිලියන 44යි. 2010 වර්ෂෙය් 
දී තිවිධ හමුදාවට කෑම ලබා ෙදන්න විතරක් රුපියල් බිලියන 50ක් 
වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක දැවැන්ත ෙටන්ඩරයක්. එම නිසා 
ෙම් ෙටන්ඩරය තුළ සිදු ෙවච්ච අකමිකතා තමයි අපි දිගින් දිගටම 
ෙපන්වා ෙදන්නට ෙයදුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඔබතුමාට ෙයෝජනා කරන්න කැමතියි,  දළ 
වශෙයන් රුපියල් බිලියන 3ක් 4ක් ඉතිරි වන මුදල, මිය ගිය 
රණවිරුවන්ෙග් පවුල්වලට සහ ඒ මිය ගිය රණවිරුවන්ෙග් දූ 
දරුවන් ෙවනුෙවන්, නැත්නම් ආබාධිත ෙසබළුන් ෙවනුෙවන් 
ෙයොදවන්න කියලා.   

ඒ වාෙග්ම, දැනට ෙසේවෙය් සිටින නිලධාරින්, ෙසබළුන්, 
ඔවුන්ෙග් දරුවන් ෙවනුෙවන් සුභසාධන වැඩ පිළිෙවළකට යන්න, 
නිවාස ෙගොඩ නැඟීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට ෙයොදවන්න පුළුවන්. පසු 
ගිය වකවානුෙව් අපි දිගින් දිගටම කළ අරගල නිසායි ෙම් තීන්දුව 
ගන්නට ෙහේතු වුෙණ්. ඒ අරගලෙය් පතිඵලයක් විධියට ඉතා 
පැහැදිලි වැදගත් තීන්දු ෙදකක් ගත්තා. සියලු පධාන සැපයුම්කාර 
ආයතනවලට යුද, ගුවන්, නාවික යන තිවිධ හමුදාවටම ආහාර 
සැපයීෙම් ෙකොන්තාත්තුවට ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන්න, නැතිනම් 
පධාන ෙටන්ඩර් සැපයුම්කරුවන්ට ඒ සඳහා තමන්ෙග් මිල ගණන් 
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව දුන්නා. කලින් එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙතෝරා ගත් කිහිප ෙදෙනකුට පමණයි ඒ අවස්ථාව ලැබිලා 
තිබුෙණ්. ඒක එක ෙහේතුවක්. 

ෙදවැනි කාරණය, මාසිකව කඳවුරු මට්ටමින් අමු සලාක 
නියමිත පරිදි සපයනවාදැයි බලා එහි ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ 
තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තා ගන්න කටයුතු කළා. ඒ කාරණා ෙදක 
නිසායි ෙම් තත්ත්වය නිර්මාණය වුෙණ්. හැබැයි,  තවමත් 
කියාත්මක ෙනොවන ක්ෙෂේත තිෙබනවා.  

මම දැක්කා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් 
දළ වශෙයන් එවලා තිෙබන උත්තරය. ඒ උත්තරය ලජ්ජා සහගත 
උත්තරයක්. දැන් විනාඩි කිහිපයකට කලින් අගාමාත්යතුමාෙග් 
කාර්යාලෙය්දී  මට ඒක කියවන්න හම්බ වුණා. ඒ උත්තරය ලජ්ජා 
සහගත උත්තරයක්. මම ෙම් මතු කරන කරුණුවලට “ෙකොෙහේද 
යන්ෙන්, මල්ෙල් ෙපොල්“ වාෙග් උත්තර ටිකක් තමයි එහි 
තිෙබන්ෙන්. ෙමොන කැබිනට් ඇමතිතුමාද තව ටික ෙව්ලාවකින් 
ඒක ෙමතැන සභාෙව් කියවන්ෙන් කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
කාරණය ගැන දැන් මට ඒ උත්තරය දුන්නාට කමක් නැහැ. ඒක 
සභාගත කරනවා නම් සභාගත කළත් කමක් නැහැ. හැබැයි, ෙම් 
ගැන වහාම පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඕනෑ. මම කියන කාරණා 
පිළිබඳව හැන්සාඩ් වාර්තාව යවලා, ෙම් හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 
වාක්යෙයන් වාක්යය පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ කියන එකයි මම 
කියන්ෙන්. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව ෙම් කාරණෙය්දී අපි ෙචෝදනා 
කරනවා ශී ලංකා යුද හමුදාවට. එහි තමයි ෙම් බරපතළ වංචා සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. යුද හමුදාවට අමතරව ගුවන් හමුදාෙව්ත්, 
නාවික හමුදාෙව්ත් ෙම් කාරණය එතරම් බරපතළ ආකාරෙයන් 
සිද්ධ ෙවලා නැහැ.  

යුද හමුදාෙව් සැපයුම් හා ෙමෙහයුම් අධ්යක්ෂ ෙම්ජර් ජනරාල් 
අජිත් විකමසිංහ සහ O/62946 ෙම්ජර් රසික පණ්ඩිතරත්න යන 

නිලධාරින් තමයි ෙම් කාරණය කරලා තිෙබන්ෙන්; ෙම් කාරණයට 
වග කියන්න ඕනෑ.  ඒවා ෙකොෙහොමද කියලා මම සාක්ෂි ඇතිව 
කියන්නම්.  

ෙම් කාරණෙය්දී බිෙග්ඩියර් අතුල සිල්වා හමුදාපතිවරයා 
ෙනොමඟ යැව්වා. ඒ ෙනොමඟ යැවීෙම් පතිඵලයක් විධියට 
ඉතිහාසෙය් පළමුවරට, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් සිදු වූ දූෂණ, 
වංචා ගැන කථා කළා කියලා ෙම්ජර් රසික පණ්ඩිතරත්න කියන 
නිලධාරියා මාව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගන 
යන්න අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මට විරුද්ධව 
පැමිණිල්ලක් දැම්මා.  මන්තීවරෙයකුට කලින් ආණ්ඩුව ගැන 
දූෂණයක්, වංචාවක් ගැන කථා කරන්න මින් ඉදිරියට කවදාවත් 
බැහැ. කථා කළ ගමන් ඒ ආයතනය අපකීර්තියට ලක් කළා 
කියලා අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙගන යනවා. 
විශ්වවිද්යාලයක දූෂණයක්, වංචාවක් ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් 
මන්තීවරෙයක් වැරදිලාවත් කථා කෙළොත්, උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශය අපකීර්තියට ලක් කළා කියලා මහ ජන 
නිෙයෝජිතයාට විරුද්ධව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ගිහින් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරාවි. ෙම්ජර් රසික පණ්ඩිතරත්න 
කියන පණ්ඩිත නිලධාරියා ගිහිල්ලා පැමිණිල්ල දැම්ෙම් මහ ජන 
නිෙයෝජිතෙයකුට විරුද්ධව. යහපාලන ජනාධිපතිතුමා පත් කළ 
හමුදාපතිතුමා ෙනොමඟ යවලා ෙම් විධියට ගිහින් පැමිණිලි දැම්මා.  

යුද හමුදා ෙපොලීසිය දැන් ෙම් ගැන පරීක්ෂණ පටන් ගත්තා. 
පරීක්ෂණ කරන්ෙන් කවුද? 65373 ෙක්.පී.එන්.කරුණාරත්න 
කියන ෙම්ජර්වරයා. ඊළඟට, යුද හමුදා ෙපොලීසිය පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු ලැෙබන්න පටන් ගත්තා. ඉස්ෙසල්ලා කථා කෙළේ කෑම 
ගැන. දැන් යුද හමුදා ෙපොලීසිය පරීක්ෂණ කරන්න ගත්තාම 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ශී ලංකා යුද හමුදා ෙසේවා බල කාෙය් සමහර අය 
මිලිටරි ෙපොලීසිෙය් වංචා, දූෂණ එවන්න පටන් ගත්තා. ඊට පසුව 
ෙහොඳ, ෙහොඳ කථා ටිකක් ලැෙබන්න ගත්තා. 

රසික පණ්ඩිතරත්නෙග් ෙතෝම්බුව “B” ෙලස මම සභාගත* 
කරනවා. 

ඒ වාෙග්ම, යුද හමුදා ෙපොලීසිය පිළිබඳව කාර්ය නියුක්ත 
අභ්යන්තර විගණන අධ්යක්ෂ කර්නල් ෙජ්. අලවත්ත මහත්මයා -
මම ෙනොෙවයි- නිකුත් කළ වාර්තාවක් තිෙබනවා. මම ඒක “අංක 
01“ වශෙයන් සභාගත* කරනවා. 

ෙමොනවාද ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන්? ෙම්ෙක් අංක නි/60650 
ඒ.එස්.පී. ෙපොඩිරාලහාමි කියන නිලධාරියාට ෙමොනවාද තිෙබන 
ෙචෝදනා? කාන්තාවන් සම්බන්ධ ෙචෝදනා තිෙබනවා. රුපියල් 
ලක්ෂ 15ක් ෙසබළියකෙග් ගිණුෙම් තැන්පත් කරලා. කාෙග් 
සල්ලි ද? ෙකොෙහන්ද ඒ සල්ලි හම්බ වුෙණ්? ෙසබළියකෙග් 
ගිණුෙම් නිලධාරිෙයක් ගිහින් ෙමොකටද මුදල් තැන්පත් කරන්ෙන්? 
ඊළඟට, ලක්ෂ 33ක් වටිනා ෙමෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීම. 

ඊළඟට, අංක නි/61548 දරන ලුතිනන් කර්නල්  ඒ.සී.ඒ. ද 
ෙසොයිසා. ෙමොහුට තිෙබන ෙචෝදනා ෙමොනවාද? ෙමොහු නිලධාරින් 
දම්මලා වෙට් ෙගවල්වල අයට ගහලා. 

ඊළඟට නැවතත් අර නි/60650 ඒ.එස්.පී.ෙපොඩිරාලහාමිට 
ෙචෝදනා තිෙබනවා, ශී ලංකා යුද හමුදාෙව් විෙශේෂ විමර්ශන 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒකකය විසින් අත් අඩංගුවට ගන්නා මුදල් බැංකු ගත කරලා 
ෙපොලිය ගන්නවා කියලා. හමුදාෙවන් අත් අඩංගුවට ගන්නා    
මුදල් ෙම් මනුස්සයා බැංකු ගත කරලා ඒෙක් ෙපොලිය මිනිහා 
ගන්නවා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? ඊළඟට, මුලසථ්ානෙය් 
අවසරයකින් ෙතොරව ඒ මුදල් බැංකු ගත කිරීම. යුද හමුදා 
මුලස්ථාන අනුමැතියකින් ෙතොරව ස්ථාවර තැන්පතුවක් ඇපයට 
තියලා මිනිහා ණයක් ගන්නවා. යුද හමුදාෙව් සල්ලි!. ඔහු fixed 
deposit එකක් දාලා ඒෙකන් මිනිහා ණයක් ගන්නවා. ෙම් පුදුම 
ෙසල්ලම් ෙන්! 

ඊළඟට, DVD තැටියක් නිර්මාණය කරලා, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
සාමාන්ය මිලට වඩා විකුණනවා. ඊළඟට, පරිත්යාගශීලීන්ෙගන් 
මුදල් එකතු කරනවා.  

වර්තමාන විනයාරක්ෂාධිපති බිෙග්ඩියර් ගාමිණී සිරිෙසේන 
මැතිතුමා, අපි ගරු කරන නිලධාරිෙයක්. ඔහු ෙම් පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ පවත්වයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ඒඑස්පී 
ෙපොඩිරාලහාමි සහ ලුතිනන් කර්නල් ඒ.සී.ඒ. ද ෙසොයිසා 
සම්බන්ධෙයන් ලබා දුන් වාර්තාව ඇයි තවමත් කියාත්මක 
ෙනොකරන්ෙන් කියා අපි හමුදාපතිතුමාෙගන් අහනවා. ෙම්න්න 
ෙම්වාටයි අපට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම කලින් හිටපු 
විනයාරක්ෂාධිපතිවරයා තමයි ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාව සුනඛෙයක් වාෙග් ඇදෙගන ගිෙය්. කලින් හිටපු 
විනයාරක්ෂාධිපතිවරයා හමුදා වාහනයකින් හරක් පවාහනය 
කරනවා. අපි දන්නවා, හරක් මුදලාලිලා ෙහොර හරක් පවාහනය 
කරනවා. එතෙකොට හිටපු විනයාරක්ෂාධිපතිත් හරක් පවාහනය 
කරනවා. ෙමන්න ෙම්වා ගැන අපි පසු ගිය කාලෙය් කථා කළාම ඒ 
අයට උණ ගැනිලා. ෙම්වා පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙවච්ච 
ෙද්වල්. ෙම්වා ගැන කථා කළාම අපට විරුද්ධව CID  එකට 
යනවා. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
හමුදා රථයකින්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්, හමුදා රථයකින් හරක් පවාහනය කරනවා. මට 

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ හරක් පවාහනය කරන්න උපෙදස් දුන් හරක් 
කවුද කියලා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාෙව් jogging 
shoes tender එක ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳ වූ පුවත් පත් 
වාර්තාවක් මම ඇමුණුම් 2 වශෙයන් සලකුණු ෙකොට සභාගත* 
කරනවා. 

ෙමන්න ෙම්වා ගැනයි හමුදාපතිතුමා පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ. 
අපි "අන්න පුෙත් හඳ" කියලා දූෂණ වංචා ගැන ෙපන්නුවාම, හඳ 
දිහා බලන්ෙන් නැතුව අෙප් ඇඟිල්ල දිහා බලලා ඇඟිල්ල ගැන 
ෙහොයනවා. ෙමන්න ෙම්කයි පශ්නය. ෙම් ගැන කථා කළාම ගරු 
අගමැතිතුමා මට කිව්වා, හමුදාපතිතුමාට කිසිම ලියවිල්ලක් 
ෙදන්න එපා කියලා. ෙමොකද මා හරහා අර පැත්තට කරකවලා, ෙම් 
පැත්තට කරකවලා රහස් ෙපොලීසිය අහන්ෙන් ෙම් ෙතොරතුරු ටික, 
ෙම් ෙල්ඛන ලැබුෙණ් ෙකොෙහන්ද කියන එක ගැනයි, ෙම්වා 

දුන්ෙන් කවුද කියන එක ගැනයි. ගරු අගමැතිතුමා මට කිව්වා, 
"ඔබතුමා ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කරන්න" කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කල් තැබීෙම් විවාදයකදී 
සභාගත කරන්න කියලා එතුමා කිව්වා. හමුදාපතිට කියන්න 
වංචාවක්, දූෂණයක් වුණා නම් ඒකට උත්තර ෙදන්න කියලා, 
රසික පණ්ඩිතරත්න වෙග් නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන්. ෙම් සිද්ධි 
ගැන කථා කළාම ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක 
ෙල්කම්වරියක් හමුදා නිලධාරීන් ෙගන්වාෙගන තිබුණා. ඇය 
තාක්ෂණික ඇගැයීම් කමිටුෙව් සභාපතිනිය. අතිෙර්ක ෙල්කම් 
වසන්තා ෙපෙර්රා ෙනෝනා ෙගන්වාෙගන "ෙම්ෙක් වැරැද්දක් 
ෙවලා නැහැ කියලා කියන්න" කියලා ඉතා පැහැදිලිව උපෙදස් 
දුන්නා. ඉතින් ෙමන්න ෙම්වා ගැනයි හමුදාපතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම 
ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත් ෙසොයන්න ඕනෑ. 

ඒ වාෙග්ම යුද හමුදාව අපකීර්තියට ලක් කළා කියලා මාව 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කැ ඳවලා මට විරුද්ධව 
පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙම්ජර්වරයාට පසු ගිය කාලෙය් 
ෙචෝදනා ෙදකක් එල්ල වී තිබුණා. ඉන්ධන මනුකරණය පිළිබඳව, 
යුද හමුදා ෙපොලීසිෙය් විෙශේෂ විමර්ශන ඒකකය ඔහු පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ඒ වාෙග්ම, පුද්ගලයකුට පහර දීෙම් 
සිද්ධියක් ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනවා. මාත්, හමුදාපතිතුමාත් 
ඉස්සරහා ආරක්ෂක ෙල්කම් කරුණාෙසේන ෙහට්ටිආරච්චි 
මැතිතුමා හමුදාපතිතුමාට සඳහන් කළා, "මන්තීවරයකුට විරුද්ධව 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යෑම වැරැදියි." කියා. එය 
හමුදාපතිතුමා පිළිගත්තා. නමුත් මා කියන්න ඕනෑ, ෙම් කාරණය.  

මම අද උදෑසන සහභාගි වුණා, ස්වර්ණවාහිනිෙය් "අද දවස" 
වැඩසටහනට. ඒ වැඩසටහන පටන්ගන්න මා වාඩි වන ෙකොට 
නිෙව්දකතුමා ඇවිල්ලා වාඩි ෙවලා කියනවා, "ෙම්ජර් රසික 
පණ්ඩිතරත්න කථා කළා, දැන් විනාඩි ගණනකට කලින්. ඔබතුමා 
ෙම් වැඩසටහනට එනවා කියලා trailers වගයක් දැකලා තමයි ඔහු 
කථා කෙළේ. ඔහු කියනවා, ඔබතුමා ෙම් වැඩසටහෙන්දි ෙම්වා 
කථා කරන්න හැදුෙවොත් ඒක ෙකොෙහොම හරි නවත්වන්න, ෙම් 
ගැන නඩු දමන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා" කියා. පසු ගිය 
කාලෙය් දූෂණ ගැන අප කථා කළාම අද ස්වර්ණවාහිනිෙය් ඒ 
වැඩසටහනට විනාඩි පහකට කලින් ඒ ෙම්ජර්වරයා කථා කරනවා 
ස්වර්ණවාහිනියට; වැඩසටහන් නිෙව්දකයාට. ෙම්, අද ෙවච්ච 
ෙදයක්. මා අහන්ෙන්, ෙමොන බලයක් අරෙගන ද ෙම් වාෙග් 
ෙම්ජර්ලා නටන්ෙන් කියන එකයි. ෙමන්න ෙම්වා තමයි අපට 
තිෙබන පශ්න. හමුදාපතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි, ෙමච්චර ෙචෝදනා එල්ල කරද්දීත්? ෙම් 
සැපයුම් අධ්යක්ෂවරයාත්, ෙම් ෙම්ජර්- අනිවාර්ය නිවාඩු යවන්න 
බැරි නම් අඩු ගණෙන් ඉන්න තැන්වලින් ෙපොඩ්ඩක් පැත්තකට 
කර පරීක්ෂණය කරන්න එපා යැ. එෙහම පරීක්ෂණ ෙමොකවත් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒකයි අපට තිෙබන පශ්නය. ඒ වාෙග්ම මා ෙම් 
කාරණයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් 
සභාපතිවරයා විධියට සිටිෙය් වර්තමාන කර්මාන්ත හා වාණිජ 
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් නීතිඥවරයකු වූ ටී.එම්.ෙක්.බී. 
ෙතන්නෙකෝන් මහත්මයායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත්, මමත් -අප 
කවුරුත්- දිවුරුම් දුන් සැප්තැම්බර් පළමුවැනි දා සවස තුනට 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙභෝජනාගාරෙය් තිබුණා, ෙත් පැන් සංගහයක්. 
එතැනදී මට ෙතන්නෙකෝන් මහත්මයා හමු වුණා. එතුමා මට 
කාරණයක් කිව්වා. එක සැපයුම්කාර ආයතනයක් එතුමාට 
ෙයෝජනා කළාලු, "ෙටන්ඩර් ෙදනෙකොට එම ආයතනයට 
වාසිදායක විධියට ෙම් ෙටන්ඩර් සපයන්න, ෙතන්නෙකෝන් 
මහත්මයාෙග්, ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලයක ඉෙගන ගන්නා 
දරුවාට, එහි  fee එෙකන් -මුදලින්- යම්කිසි සැලකිය යුතු 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පතිශතයක් ෙදන්නම්" කියා. ඉතින් බලන්න ෙකෝ! දැන් ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන් යහ පාලන ආණ්ඩුවක්. අපි දූෂණ, වංචා ගැනයි කථා 
කෙළේ. ෙම් ෙහොර තක්කඩි ව්යාපාරිකයන් අෙප් නිලධාරින්ට 
තවමත් කරන ෙයෝජනා බලන්න. මට ෙතන්නෙකෝන් මහත්මයායි 
එෙහම කිව්ෙව්. ෙවනත් කවුරුවත් ෙනොෙවයි. එතුමා අද වන තුරු, 
"එෙහම කිව්ෙව් නැහැ" කියලා කියා නැහැ. මා එය ෙබොෙහොම 
පසිද්ධිෙය් කිව්වා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී කිව්වා. 
ෙම්වා තමයි පශන්. හැබැයි ෙම්වා ගැන හමුදාපතිතුමා ෙසොයන්ෙන් 
නැහැ. 2014/2015 ශී ලංකා යුද හමුදාවට ආහාර සැපයීම පිළිබඳ 
ලංසු ෙල්ඛනෙය් දීලා තිෙබනවා, යම් ආහාර වර්ගයක් ෙවනුවට 
ආෙද්ශක ෙලස නම් කරන්න පුළුවන් කෑම වර්ග. උදාහරණයක් 
තමයි, කුකුළු මස් නැත්නම් එළු මස් ෙදන්න පුළුවන් කියන එක. 
හැබැයි එළු මසව්ල මිල වැඩියි කියා අපි දන්නවා. කුකුළු මස්වල 
මිල අඩුයි. කුකුළු මස්වල මිල අඩුයි, වැඩි මිලක් සහිත එළු මස් 
දුන්නා කියා වැඩි බිලක් දමන්න බැහැ. කුකුළු මස්වල ගණන තමයි 
එළු මස්වලටත් ෙගවන්ෙන්. අපි දන්නවා, ෙතොයිලයකදී වුණත්, 
ෙපෙර්තෙයෝ, යක්කු ඉල්ලන්ෙන්, ෙගොඩ මස් නම් - ෙගොඩ මස්; දිය 
මස් නම් - දිය මස් කියලායි. ෙගොඩ මස් ෙවනුවට දිය මස් ෙදන්ෙන් 
ෙහෝ දිය මස් ෙවනුවට ෙගොඩ මස් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් ෙදයක් 
ෙමහිත් තිෙබනවා. Mutton ෙවනුවට chicken. Cuttlefish -
දැල්ලන්- ෙවනුවට ඉස්ෙසෝ -prawns. කළවම් කර දීලා නැහැ. 
හැබැයි, කුකුළු මස් ෙවනුවට එළු මස් ෙනොදී දැල්ෙලෝ දීලා. සතියක් 
පුරා "කුකුළු මස් නැහැ" කිය කියා දැල්ෙලෝ දීලා. එහිදී දැල්ෙලෝ 
මිල වැඩිෙයන් දමා වැඩි ගණනට ෙගවා තිෙබනවා. ඒක එෙහම 
කරන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දැන් අංක 3 
වශෙයන් සභාගත* කරනවා, ශී ලංකා යුද හමුදාෙව් 2014 bidding 
document එෙක් පිටපත්.  

ඒ වාෙග්ම තිෙබනවා, ෙගවපු receipts. ෙකොෙහන්ද ෙම් 
receipts ලැබුෙණ් කියා තමයි අහන්ෙන්. Receipts, vouchers සහ 
ඒවාෙය් invoices සියල්ල මම 3 "ඒ" ෙලස සභාගත* කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

මා කියන්ෙන්, අද උත්තරයක් නුදුන්නාට කමක් නැහැ කියායි. 
අද හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන, පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න 
ඕනෑ, ෙකොෙහොමද ෙමෙහම දුන්ෙන් කියා. සාමාන්යෙයන් ගම්වල, 
අෙප් දකුෙණ් ෙතොවිල් කරන ෙකොට ෙපෙර්තෙයෝ ඉල්ලන්ෙන්, 
ෙගොඩ මස ්නම් - ෙගොඩ මස්; දඩ මස් නම් - දඩ මස්. ෙදක කවළම් 
කර දීලා නැහැ. හැබැයි ෙමතැන දීලා තිෙබන්ෙන්, කුකුළු මස් 
ෙවනුවට දැල්ෙලෝයි. දැල්ලන් ෙකොච්චර ඌෂ්ණද කියනවා නම්, 
කෑමට දැල්ලන් හදන ෙකොට දැල්ලන් ඇතුළට මුං ඇට දමනවා, 
සීතල කර ටිකක් ඌෂ්ණය අඩු කරන්න. එෙහම නම්, කුකුළු මස ්
නැහැ කිය කියා හමුදා ෙසබළුන්ට දවස් පහක් එක දිගට දැල්ෙලෝ 
කැව්වාම, ෙමොකක්ද ඇති වන තත්ත්වය? ආසාත්මිකතා ඇති 
ෙවන්න පුළුවන්, එක දිගට ලබා ෙදන දැල්ලන් සහ ඉස්සන්ෙගන්. 
සතියකට දවසක් නම් කමක් නැහැ. ෙමන්න ෙම්වා තමයි එය 
පිටුපස තිබූ ෙද්වල්. අඩු මිල කෑම ෙවනුවට වැඩි මිල ආෙද්ශක 
ලබා දුන් පසු වැඩි මිල ෙගවීමක් සිදු කිරීමට උපෙදස්, නිර්ෙද්ශ හා 
යුද සමයට අදාළව 2010 දී දුන් චකෙල්ඛයක් තමයි 2014ට 2015ට 
අදාළ කරෙගන මුදල් ෙගවා තිෙබන්ෙන්.      

පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම්ක අනුමත කෙළේ කවුද? ඒකයි 
ෙසොයන්න ඕනෑ. ෙම්කට අනුමැතිය දුන්න නිලධාරියා කවුද? මුදල් 
ෙගවන වවුචර්වලට අත්සන් කළ නිලධාරියා කවුද?  ෙම්වා ගැනයි 
ෙම් පරීක්ෂණය පවත්වන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වියළි සලාක නිකුත් කිරීෙම්දී සිදු වී ඇති 
අකමිකතා සම්බන්ධෙයන් 52 ෙසේනාංකාධිපති, එවකට බිෙග්ඩියර්, 
වර්තමාන ෙම්ජර් ජනරාල් මෙනෝ ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් 
අත්සනින් යුතු ලිපියක් තිෙබනවා. මම ෙනොෙවයි ෙම්වා 
කියන්ෙන්. වර්තමාන ෙම්ජර් ජනරාල් මෙනෝ ෙපෙර්රා එදා 
බිෙග්ඩියර්වරයකු වශෙයන් ඒ ලිපිය ලියා තිෙබනවා. ඒ ලිපිය 4 
වශෙයන් මා සභාගත* කරනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණය පිළිබඳව 
ෙසොයන්න. 

ෙමවර තවත් තක්කඩි වැඩක් කළා, රසික පණ්ඩිතරත්න 
ෙම්ජර්වරයාෙග් මූලිකත්වෙයන් ලණු කාපු ෙම්ජර් ජනරාල් අජිත් 
විකමසිංහ සැපයුම් හා පවාහන අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා. ෙමොකක්ද 
ඒ කරපු වැෙඩ්? මා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉතා පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් පූර්ව සුදුසුකම්වලට -p r e -
qualificationsවලට-  අදාළව සැපයුම් ආයතනයන්හි පගති වාර්තා 
අදාළ පරීක්ෂණයට ෙපර, ඒ කියන්ෙන් pre-qualification 
testඑකට කලින්,  යවන්න ඕනෑ. නමුත් ඒක යැව්ෙව් නැහැ, 
තිෙබන තක්කඩිකමට. සමහර ආයතනවල යවා තිෙබනවා. 
සමහර ආයතනවල පසුවයි යැව්ෙව්, පූර්ව පරීක්ෂණෙයන් පසුවයි 
යැව්ෙව්. ඊට පස්ෙසේ ෙටන්ඩර් මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා 
හමුදාපතිවරයා ලවා නිදහසට කරුණු විමසුවා, "ෙමෙහම කෙළේ 
ඇයි?" කියා. ඒකට ෙබොරු උත්තරයක් දීලා ෙපොඩ්ඩක් මඟ හැරලා 
ගියා. ඒකට පැහැදිලි උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අදටත් පරීක්ෂණයක් ෙකරිලා නැහැ. ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් 
කරන්න ඕනෑ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඇතැම් කඳවුරුවල ඉහළ නිලධාරින්ට 
පලතුරු ෙපට්ටි යවනවා, සංවිධානාත්මකව. ඉහළ නිලධාරින්ට 
ඇපල් ෙපට්ටි, මිදි ෙපට්ටි, ෙදොඩම්  ෙපට්ටි, පැෙපොල් ෙපට්ටි 
යවනවා. සාමාන්ය ෙසබළුන්ට නියම කෑම කන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. බණින්ෙන් කාටද? ජනාධිපතිතුමාට. බණින්ෙන් කාටද? 
අගමැතිතුමාට. බණින්ෙන් කාටද? යහ පාලන ආණ්ඩුවට. අර 
ෙගොල්ෙලෝ ඇපල්, පැෙපොල්, ෙදළුම්, ෙදොඩම් කාලා සන්තර්පණය 
ෙවලා ඉන්නවා. අහිංසක ෙසබළුන්ට, ගම්වලින් ආපු 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පන්තිෙය්, අෙප් පන්තිෙය් සාමාන්ය 
ෙසබළුන්ට, දුප්පත් ෙසබළුන්ට, අවංක නිලධාරින්ට ලැෙබන්න 
ඕනෑ ෙද් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අය බණිනවා, යහ පාලන 
ආණ්ඩුවට.  

ඒ අතෙර් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න, මහින්ද සුළඟත් එක්ක 
ගහෙගන ගිය අය කියනවා, "ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ජාත්යන්තර 
බලෙව්ගත් එක්ක කුමන්තණය කරනවා, ඒ බලෙව්ගත් එක්ක එක 
ෙපළට හිට ෙගන ඉන්ෙන්, ඒ බලෙව්ග හමුදාෙව් චිත්ත ෛධර්යය 
නැති කරනවා, ඒ බලෙව්ග හමුදාවල අධි ආරක්ෂක කලාප 
හකුළනවා, ඒ බලෙව්ගවලට වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආපසු 
ෙබදුම්වාදින්ට රට ෙදන්න" කියා. ඒ පැත්ෙතන් ජන විඥානය 
අවුල් කරන ගමන් ෙම් පැත්ෙතන් හමුදා ෙසබළුන්ෙග් විඥානය 
ෙවනස් කරන ෙකොට රෙට් ආපසු ඇති වන්ෙන් විෙලෝපනයක්, 
අෙප් ආණ්ඩුව ගැන ෛවරයක්, ෙකෝධයක්. එම නිසා 
හමුදාපතිවරයාත් දැන ෙහෝ ෙනොදැන ෙම් කුමන්තණයට අහුෙවලා 
ඉන්නවාද කියන පශ්නය මතු කරන්න ෙවනවා. 

තවත් කාරණයක් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අපි කවුරුත් 
දන්නවා, ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපොල් තිෙබන බව. හැබැයි, ෙපොල් 
නැහැයි කියා පිටි කළ ෙපොල් කිරි පැකට් ෙදනවා. ෙමොකද, 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

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



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒෙකන් ගන්න පුළුවන් ලාභය වැඩි නිසායි. හැබැයි, වැඩි ගණන 
ගන්න බැහැ. හැබැයි, එෙහම දීලා ගන්නවා. ඒ එක කාරණයක්. 
කුකුළු මස් ෙවනුවට එළු මස් ෙදනවාය කියන කථාව මා කිව්වා.  

ලංසු ෙල්ඛනය උල්ලංඝනය කරමින්, එහි අනුමත 
ආෙද්ශකයන් ෙනොවන ෙද්වල් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් තවත් 
උදාහරණයක් තමයි ෙකොළ ඇපල් ෙනොමැති බව කියමින් රතු 
ඇපල් ලබා දීම. ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙකොළ ඇපල්වලයි, 
රතු ඇපල්වලයි ෙදෙක්ම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරනවා. එෙහම 
ඉදිරිපත් කර, මිල අඩු ෙකොළ ඇපල් නැහැයි කියා ඒ ෙවනුවට රතු 
ඇපල් ෙදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, 
ඇපල් බාන්ෙන් ෙකොළඹ වරායට විතරයි කියා. හම්බන්ෙතොට 
වරායට ඇපල් බාන්ෙන් නැහැ. හම්බන්ෙතොට වරායට ඇපල් 
ෙනොෙවයි, පැෙපොල් බාන්නත් බැහැ. තිකුණාමල වරායට ඇපල් 
බාන්ෙන්ත් නැහැ. ෙකොළඹ වරායට බාන ඇපල් කිෙලෝගෑම් එකක 
මිල කන්කසන්තුෙර්ට යන ෙකොට වැඩි ෙවන්න එපා යැ. 
කන්කසන්තුෙර්දී ඇපල් කිෙලෝගෑම් එකක මිල රුපියල් 180ක් 
වශෙයන් සඳහන් කරලා -උදාහරණයක් විධියටයි මා ෙම් මිල 
ගණන් කියන්ෙන්- පනාෙගොඩදී රුපියල් 250ක් වශෙයන් මිල 
සඳහන් කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් තර්කය? පනාෙගොඩදී රුපියල් 
150ක් ෙවලා, කන්කසන්තුෙර්ට යන ෙකොට එපා යැ, රුපියල් 
250ක් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් පිට රටින් ඇපල් 
ෙගෙනල්ලා කන්කසන්තුෙර් වරායට බාන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි 
කාලයක් තිස්ෙසේ කරපු ෙසල්ලම. එම නිසා ෙමන්න ෙම් කාරණා 
පිළිබඳව ෙසොයන්න ඕනෑ.  

නාවික හමුදාව ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගිනි අවි 
බලපත අලුත් කිරීෙම් කාරණයකට මා ඊෙය්-ෙපෙර්දා වැලිසර 
කඳවුරට ගියා. හමුදාෙව් කෑම ගැන කථා කරනවා දැකලා මාව 
හම්බ ෙවන්න ෙපොඩ්ෙඩෝ, එෙහම නැත්නම් සාමාන්ය ෙසබළු 
ඇවිල්ලා, "අෙන්! සර් කියන්න" කියා කිව්වා. මා ඇහුවා, 
"ෙමොකක්ද පශ්නය?" කියා. "සර්, බිත්තර, බිත්තර" කිව්වා. මා 
ඇහුවා, "ඔව්, බිත්තර" කියා. "බිත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්" 
කිව්වා. ෙමෙහමයි ඒක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් 
කරන ෙකොට ෙටන්ඩරය ගන්න ඕනෑ නිසා බිත්තරයක මිල 
වශෙයන් රුපියල් 11ක් විතර සඳහන් කරනවා. දැන් ෙතොග මිලට 
ෙනොව කිකිළියෙග් බෙඩනුත් ගන්න බැහැ, රුපියල් 11කට 
බිත්තරයක්. ඒකයි වැෙඩ්. රුපියල් 11ක් වශෙයන් මිල සඳහන් 
කළත් ඒ මිලට බිත්තර ෙදන්න බැහැ. එම නිසා දැන් ෙමොනවාද 
ෙදන්ෙන්? ෙසෝයා මීට්. බිත්තර ෙදන්න තිෙබන හැම ෙව්ලකටම 
ෙසබළුන්ට ෙදන්ෙන් ෙසෝයා මීට්. ෙම්ක මා වැලිසර කඳවුරට  ගිය 
ෙවලාෙව් සාමාන්ය නාවික ෙසබළුන් මා වට කරෙගන කිව්ව 
කථාවක්. "සර් කියන  ෙවලාවක ෙම්කත් කියන්න" කියලා කිව්වා. 
ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් වාෙග් කාරණා පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සැපයුම් සහ 
පවාහන අධ්යක්ෂ, ෙම්ජර් ජනරාල් අජිත් විකමසිංහ, ෙම්ජර් රසික 
පණ්ඩිතරත්න පසු ගිය මාස තුෙන් තමන්ෙග් ජංගම දුරකථනවලින් 
-ෙමන්න ෙම්කත් පරීක්ෂා කළ යුතුයි- ෙමොන සැපයුම්කාර 
ආයතනත් එක්ක ගනුෙදනු කළා ද කියලා ෙහව්ෙව් නැත්නම් 
කවදාවත් ෙම් වංචාව ෙහොයන්න බැහැ. බලන්න, ෙම් විධියට කෑ 
ගැහුව නිසා දළ වශෙයන් රුපියල් බිලියන තුනක්  ලබන අවුරුද්ද 
ෙවනුෙවන් ඉතිරි වුණා. මට ෙපෙනන විධියට ඊටත් වැඩියි. මා 
ඒකයි  ඒ විස්තර සභාගත කෙළේ. මා නිකමට ගණන් හදලා බැලුවා, 
ආහාර වර්ග හයකින් විතරක් ඉතිරි වුණු පමාණය රුපියල් 
බිලියනයක්. රුපියල් බිලියනයක් කියන්ෙන් ෙකොතරම් පමාණයක් 

ද කියලා මා ෙපන්වා දුන්නා. රුපියල් බිලියන හතරක් ඉතිරි වුණා 
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ළමයින්ට නිල ඇඳුම් දුන්නත් දැන් ෙදන නිල 
ඇඳුම්වලට අමතරව තව නිල ඇඳුම් කට්ටල හතරක් ෙදන සල්ලි. 
ඒකයි මා ඒ ගැන කිව්ෙව්.  

ෙම්ජර් ජනරාල් අජිත් විකමසිංහ සහ ෙම්ජර් රසික 
පණ්ඩිතරත්න පිළිබඳ පරීක්ෂණ නිමා වීමටත් කලින්,  
හමුදාපතිතුමා  ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ඉස්සරහා මට කිව්වා, යුද 
හමුදා ෙපොලීසිය -CCMP එක- අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් කරනවා 
කියලා. එපමණක් ෙනොෙවයි. ඕනෑ නම් අපිට තව පරීක්ෂණයක් 
කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත් කිව්වා 
"මමත් පරීක්ෂණයක් කරනවා" කියලා. එෙහම කියලා අපි කථා 
කර කර හිටියා. හමුදාපතිතුමාත් ෙම් ගැන කියමින් හිටියා. 
"අභ්යන්තර පරීක්ෂණ කරනවා, විගණන අංශෙයන් පරීක්ෂණ 
කරනවා, පරීක්ෂණ කරලා වැරදිකාරයින්ට දඬුවම් ෙදනවා" 
කියලා එතුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා. එෙහම කියන හමුදාපතිතුමාට 
ඒ කථාව මැද්ෙද්ම විනාඩි ගණනකින් ඒ කියන ටික අමතක 
ෙවලා, ෙම්  නිලධාරින් ෙදෙදනාෙග් නම් කියලා "ෙම් නිලධාරින් 
හරි ෙහොඳ නිලධාරින්, ෙම් නිලධාරින් ෙම් තැන්වලට ඇවිල්ලා 
තවම මාස ගණනක්වත් නැහැ" කියලා කිව්වා. එක් නිලධාරියකු  
හමුදාවට බැඳුණු දවෙසේ සිට විශාම යන දවස දක්වා වූ හමුදාෙව්ම 
තිෙබන ෙතෝම්බු ෙකොළය මා සභාගත කළා. ඒක බැලුවාම 
ෙපෙනනවා, ෙම් නිලධාරින් හැමදාම ඉඳලා තිෙබන්ෙන් ෙසේවා 
අංශෙය් බව. එතෙකොට ෙම් අයව රකින්ෙන් අර මා ඉතා පැහැදිලිව 
කලින් කිව්ව විධියට පනාෙගොඩ යුද හමුදා කඳවුෙර් මධ්යස්ථ 
ෙසේවා විධායක -Centre Commandant- බිෙග්ඩියර් අතුල සිල්වා. 
ෙම්කට ෙහේතුව සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් සිද්ධියයි; සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් සිද්ධිය හා බැඳුණු කථාවයි. සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට වුණු අගතිෙය් ෙකොනක් ෙම් කාරණයත් 
එක්ක ගැට ගැසී තිෙබනවා. ඒ ගැට ගැසීෙම් පතිඵලයක් විධියට 
තමයි ෙම් කාරණය එන්ෙන්. මට හිතා ගන්න බැහැ, සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා තවම ෙම් පිළිබඳව වචනයක්වත් කථා 
කෙළේ නැත්ෙත් ෙමොකද කියලා.   

දැන් මා සභාගත* කරනවා, ආයතන කිහිපයක pre-
qualification forms. 

ෙම්වාෙය් අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්, A . K . P . 
Wickramasinghe USP, Major General, Director General 
Supply and Transport. ෙම්, අජිත් විකමසිංහ. එක සැපයුම්කාර 
ආයතනයක් කඳවුරු තුනකට එනම්, අනුරාධපුරය, 
කන්කසන්තුෙර්, කිලිෙනොච්චි කියන කඳවුරු තුනටම උම්බලකඩ 
ෙදනවායි කියලා ෙටන්ඩර් මණ්ඩලයට වැරදි වාර්තාවක්  යවනවා. 
නැත්නම් pre-qualification test එකට. ඒ කඳවුරු තුනට 
උම්බලකඩ ෙදන්ෙන් ඔය කියන ආයතනය ෙනොෙවයි; ෙවන 
ආයතනයක්.  දැන් මෙග් ළඟ විස්තර තිෙබනවා. එෙහනම් 
ෙමෙහම වැරදි වාර්තා යවන එක ෙම්ජර් ජනරාල්වරයකුෙග් 
තනතුරට ගැළෙපනවා ද? ෙම්කට අත්සන් කරන්ෙන් කවදාද? 
ෙම්කට අත්සන් කරන්ෙන් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව කාලෙය්යි. 
වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි. ෙම්ෙක් අත්සන් කළ දිනය තිෙබනවා. 
2015. 06.15. ඒ කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන්න සති 
කිහිපයකට කලින්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඕනෑ ඕනෑ විධියට දූෂණ, වංචා 
කරලා මිලියන, බිලියන ගණන් ෙහොරා කාපු අතීතයක් තිෙබනවා. 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඒක අපි දන්නවා. හැබැයි, වර්තමාන ආණ්ඩුව යටෙත් අපට එන 
ෙචෝදනා  තමයි  අපි ෙහොරු රකිනවාය, ෙහොරු ආරක්ෂා කරනවාය, 
ෙහොරු සමඟ අපි deals දාලාය, ෙහොරු සමඟ අපත් ඉන්ෙන් 
ෙහලුෙවන්ය, ඒ ෙහොරු දැන ෙහෝ ෙනොදැන, වකාකාරෙයන් 
අතරමැදියන් මාර්ගෙයන් අෙප් මන්තීවරුන් සහ අෙප්ක්ෂකයන්ට 
පසු ගිය මැතිවරණවලදී උදවු කරලා තිෙබනවාය, ඒ වාෙග්ම නඩු 
දමන්න අපි පමාද කරනවාය, හිතා මතා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක එකතු ෙවලා කරන gamblingවලින් 
සමහර නඩු වීසිවන තැනට අපි වැඩ කරනවාය  කියන ඒවා.  ෙම්වා 
තමයි අපට කරන ෙචෝදනා. අපි ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණ පැවැත්වූෙව් 
නැති නම් ෙම් ෙචෝදනා ඇත්ත ෙවනවා. අපි ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ 
නැඟුෙව් අවුරුද්දක විතර කාලයක පරිශමයකින් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් ෙලයින්, කඳුළින්, 
දහඩිෙයන්, ජීවිතෙයන්, මිෙලන්, මුදලින්, තමුන්ෙග් රැකියාෙවන්, 
තමුන්ෙග් අනාගතෙයන්, තමුන්ෙග් දූදරුවන්ෙග් අනාගතෙයන් 
කැප කිරීම් කරලායි ෙම් ආණ්ඩුව ෙගොඩ නැඟුෙව්. ඒ නිසා ඒ 
පාක්ෂිකයන් පමුඛ ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් සමස්ත 
අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කරන්න අපට ශුද්ධ වූ අයිතියක් තිෙබනවා; 
ශුද්ධ වූ වගකීමක් තිෙබනවා; අෙප් හිස සහ ෙදවුර මත පැටවූ 
වගකීමක් තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා විනා ෙවන අරමුණක් නැහැ. නැත්නම් ෙහට දවෙසේදී ෙම් 
ෙයෝජනාව අරෙගන උඩ පැන පැන ෙපන්වන්න පුළුවන්, "අප 
තිවිධ හමුදාව අපකීර්තියට ලක් කරනවා" කියා. නැහැ. තිවිධ 
හමුදාෙව්, නැත්නම් රාජ්ය ආරක්ෂාවට අදාළ යම් යම් ෙද්වල් අප 
ඉදිරිපත් කරනවාද? නැහැ. අප ඉතා පැහැදිලිව ෙම් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන යුගෙය් දිගින් දිගටම 
කළ වංචා හා දූෂණ පිළිබඳ කාරණායි. අෙප් කනගාටුවට කාරණය, 
වර්තමාන හමුදාපතිතුමා ෙම් කාරණා පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
පවත්වන්ෙන් නැති එකයි. අන්ධ සහ බිහිරි - deaf and blind - 
ආකාරෙයන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් ෙමොකක් නිසා 
ද කියන පශ්නයයි අපට තිෙබන්ෙන්.  

මම අවසාන වශෙයන් කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ගරු 
සභානායකතුමා ෙහෝ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ෙහෝ 
ෙවනත් කැබිනට් අමාත්යවරෙයක් ෙම් සඳහා පිළිතුරු ෙදයි. නමුත්, 
මා ෙම් අහපු පශ්න සියල්ලට ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් එවපු අර 
කඩමාල්ෙල්, ඒ පඩංගුෙව් උත්තර නැහැ. මා දැක්කා, නිකම් charts 
ටිකකුත් එක්ක නිකම් දියාරු ලදරමක් එවා තිෙබනවා. කමක් 
නැහැ, ඒක ෙහොඳයි. මා හිතන්ෙන් අලුත් ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත්  
ෙතොරතුරු ගන්න ඇත්ෙත් හමුදාෙවන් ෙවන්න ඇති. ඒ අය ෙම්වාට 
පිළිතුරු හදා එවන විධිය දන්ෙන් නැත්නම් කමක් නැහැ, ෙම් 
ෙවලාෙව් අතීසාරයට අමුඩයක් ගහන්න. ඒක පශ්නයක් නැහැ. 
හැබැයි, ෙම් අමුඩය ෙනොෙවයි ෙම්කට විසඳුම වන්ෙන්. මම 
කියන්ෙන් ෙම් හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් වාක්යයක් වාක්යයක් ගණෙන් කියවන්න. ෙම් කාරණා 
හැම එකක්ම මම වග කීමක් ඇතිවයි කිව්ෙව්. එදා අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මෙගන් පුන පුනා ඉල්ලපු 
කාරණාවලට අදාළ යම් යම් කාරණා -ෙමොකද, කාරණා ෙදකක් 
නිසා ෙම් ෙතොරතුරු දුන්න අයව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ජනතා 
නි ෙයෝජිතයන් ෙලස අපට ෙම් ෙතොරතුරු දුන්නාම අප ඒවා 
රකින්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් වැරැදි පූර්වාදර්ශයක් ෙවනවා. ඊට 
පසුව ෙම් වංචා හා දූෂණ ගැන ෙතොරතුරු අපට ෙගනැත් ෙදන්ෙන් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් 
ෙදයක් වුණා. අප විපක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් අපට වංචා, දූෂණ 
ගැන ෙතොරතුරු ෙගනැත් දුන්නා. මට විතරක් ෙනොෙවයි, 
විපක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරුන්ට ගිහින් දුන්නා. ඒ සමහර අය කකුල් 
ෙදක ෙලව කාෙගන ගිහින් ආණ්ඩුවට එකතු වුණා ෙන්. එෙහම 

එකතු වුණාට පසුව අරවා දුන්න මිනිස්සු හිරි වැටුණා; බය වුණා. 
ඔවුන් මට කථා කරලා  කිව්වා, "සර්, අහවල් මන්තීතුමා සර් 
වාෙග්ම පශ්න ඇහුවා, ෙහොරකම්, වංචා ගැන කථා කළා, මල 
ෙකළියයි, ගිය සතිෙය් එතුමා එකතු වුණා ෙන්, අනික් පැත්තට; 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට, එකතු ෙවලා අන්න පළාත් සභාවක 
මහ ඇමතිකමට ඉල්ලනවා ෙන්, දැන් සර් හරි හත් ඉළව්වක් ෙන්, 
දුන්න වංචා, දූෂණ ටික අර පැත්තට ගිහින් දුන්ෙනොත් එෙහම අපට 
ෙමොකක්ද වන්ෙන්?" කියලා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් ඇති වුණා. 
අන්න ඒ කාරණය නිසා අපට කිසිම අයිතියක් නැහැ, ෙම් 
ෙතොරතුරු දුන්න අය එළිදරවු වන විධියට ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරන්න.  

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. මම මාධ්යකරුෙවක්. 
මාධ්යෙව්දිෙයක් ෙනොෙවයි. මාධ්යෙව්දිෙයෝ කියන්ෙන් 
උපාධිධාරිෙයෝ. මාධ්යකරුවන්ට හරිනම් පරාල ඇණ ගැහුවත් 
මූලාශ ගැන කියන්න බැහැ. ඒ නිසා මම ෙම් ෙද්වල් අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. හැබැයි, 
එයින් ෙතෝරා ගත්, ෙම්වා ඉදිරිපත් කළ, ෙම් ෙතොරතුරු දුන්න, 
විෙශේෂෙයන්ම කෑම ෙටන්ඩරය ගැන කියනෙකොට, CCMP එක ඒ 
ගැන පරීක්ෂණ කළාම, ඒක ගැනත් ෙතොරතුරු එවන්න ගත්තා 
ෙන්, අර ෙටන්ඩර්කරුෙවෝ සහ කෑම සම්බන්ධ සැපයුම්කරුවන්. 
ඒ ෙමොකද? එතෙකොට ෙම් මට ෙපන්වන්න හැදුෙව් ෙමොකක්ද? 
සැපයුම් අධ්යක්ෂවරයා සහ ෙම්ජර්වරුන්ෙග්  ෙහොරකම් ගැන කථා 
කරන ෙකොට, "ෙමන්න,  මන්තීතුමා ඒ ගැන ෙහොයන යුද හමුදා 
ෙපොලීසිය, නැත්නම් මිලිටරි ෙපොලීසිෙය්ත් දූෂණ තිෙබනවා" 
කියලා කියා එවනවා. ෙම්ක දැන් හරි වැඩක්. දැන් ඒ ෙදෙගොල්ලන් 
තරගයට ගහ ගන්නවා. දැන් ෙදෙගොල්ලන් තරගයට ෙතොරතුරු 
ෙහොයනවා. ඒ ෙගොඩට අහු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් පරීක්ෂණ කරන්න 
පත් කළ ෙම්ජර්වරයාෙග්  මඟුල්තුලා ෙහොයන එක ගැනත් මට 
කථා කළා. මම කිව්වා, "මට ඒවා කියන්න එන්න එපා, මට ඒවා 
අදාළ නැහැ" කියා. ෙම්ජර් කරුණාරත්න ට පත්තෙර් විවාහ 
ෙයෝජනා දමපු ඒවාෙය් ඉඳලා මට කියන්න ගත්තා, දුරකථන 
ඇමතුමක් දීලා. මම කිව්වා, "මට ඕවා කියන්න එන්න එපා, ඕවා 
වැඩක් නැහැ, මම කථා කරන්ෙන් වංචාවක්, දූෂණයක්, 
අකමිකතාවක් ගැන,  ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් සල්ලි, ෙම් රෙට් 
මහ ජනතාව හාල්වලට, පරිප්පුවලට, ලාම්පු ෙතල්වලට, 
උම්බලකඩ කෑල්ලට ෙගවන බදු මුදල් අපහරණය කිරීම ගැනයි 
අපි කථා කරන්ෙන්, ඒ නිසා කරුණාකරලා අපි ඒ කාරණය ගැන 
කථා කරමු" කියා. 

ෙම් පිළිබඳව අපට පරීක්ෂණයක් අවශ්යයි. අද ෙම් හැන්සාඩ් 
වාර්තාව ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට යවලා, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා 
ලවා ස්වාධීන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කරලා ෙම් ගැන 
පරීක්ෂණයක් කරන්න. අද ෙම් ෙයෝජනාවට පිළිතුරු ලබා 
ෙදන්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ලු. එතුමාෙගන් 
මා ඉල්ලන්ෙන් ෙමච්චරයි. මම අද සභාගත කළ ෙල්ඛන ටිකත්, ඒ 
වාෙග්ම මෙග් ෙම් කථාව ඇතුළත් හැන්සාඩ් වාර්තාව 
අගාමාත්යතුමා හරහා, ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ රුවන් විජයවර්ධන 
රාජ්ය අමාත්යතුමා  -ෙම් පිළිබඳව වග කියන අමාත්යාංශය- හරහා 
ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාට යවන්න. යවලා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් මම 
අද ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙව් තිෙබන වාක්යයක් වාක්යයක් 
ගණෙන් පරීක්ෂණයක් කරන්න. ඒ පරීක්ෂණය කරලා අපට ඒ 
පිළිබඳව වාර්තාවක් ෙදන්න. අන්න ඒකයි මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන් ගරු චන්දිම ගමෙග් 

මන්තීතුමා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.30] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා විසින් අද දින සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින්, ඒ 
පිළිබඳ වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  තිවිධ හමුදාවට ආහාර සැපයීම තුළින් 2015 අවුරුද්දට 
සාෙප්ක්ෂව 2016 අවුරුද්ෙද් රුපියල් බිලියන තුනකට අධික 
මුදලක් ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා අගමැතිතුමා සහ රජය ගත් කියා 
මාර්ග පිළිබඳව මා ස්තුතිය පුද කරනවා. එවැනි වංචා දූෂණ 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කර, එම වැරදිකරුවන් නීතිය හමුවට 
පැමිණවීම වාෙග්ම, ඉදිරිෙය්දී කවර රජයක් යටෙත් වුවත් ෙමවැනි 
සිද්ධි ඇති වීම වැළැක්වීමට අවශ්ය විධිවිධාන ෙයදීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙගෙනන ලද ෙම් ෙයෝජනාව සථ්ිර කරන ගමන්, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි අදහසක් පළ කරන්න  කැමැතියි.  

ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, 2010 - 2012 රුපියල් 
බිලියන 50ක් වූ ෙම් වියදම, 2013 දී රුපියල් බිලියන 30ක්, 2014 දී 
රුපියල් බිලියන 26ක් සහ 2015 වන විට රුපියල් බිලියන 21ක් 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබන බව. 2016 වන විට දළ වශෙයන් රුපියල් 
බිලියන 18ක් පමණ වීමට අවසථ්ාව තිබුණු ෙම් ෙටන්ඩරය 
නැවතත් රුපියල් බිලියන 20 දක්වා වැඩි කරන්න සමහර අය 
උත්සාහ කළා. ඒ උත්සාහය ෙම් වන විට ව්යර්ථ ෙවලා තිෙබනවා.   

ෙම් සම්බන්ධෙයන් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් ෙවන්න ඉස්සර 
ෙවලා හිටපු ජනාධිපතිවරයාට, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාට, 
හිටපු හමුදාපතිවරයාට ෙචෝදනා එල්ල වනවා. ෙමතැන විෙශේෂ 
කරුණ තමයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
විමර්ශනයක් කෙළොත්, ඒ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාට විරුද්ධව 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් පැමිණිල්ලක් දමන එක. 
එෙහම පැමිණිල්ලක් කළාම, CID එෙක්  අය ඒ මන්තීවරයාෙගන් 
අහන්ෙන් ''ෙම් ෙතොරතුරු ලැබුෙණ්'' ෙකොෙහොමද කියලායි. ඒ නිසා 
ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වන්න ඕනෑ. එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  ඉදිරිෙය්දී 
ෙම් ෙතොරතුරු ලැෙබන එක නවතින්න පුළුවන්.  

පසු ගිය කාලෙය් හමුදාවට අවශ්ය  ෙබොෙහෝ වාහන කුලියට 
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම, තිවිධ හමුදාවට නිල ඇඳුම්, අවි ආයුධ, සපත්තු, 
යන්ත සූත ආදී විවිධ ෙද්වල් සපයන සැපයුම්කරුවන් ඉන්නවා. ඒ 
සැපයුම්කරුවන් සහ ඊට සම්බන්ධ නිලධාරින් ඉතා ශීඝෙයන් 
ධනවත් වුණා.  ධනවත් වීෙම් කමෙව්දය ෙමොකක්ද? ෙම් උදවිය 
ධනවත් වන විට ෙද් ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බදු 
ෙගව්වාද? ඒ ආදායම් බදු ලිපි ෙගොනු පරීක්ෂා කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙම් අයෙග් ආදායම් වැඩි වීම ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හසු වන්ෙන් නැද්ද? ෙම් ආදී වශෙයන් පශ්න 
ෙගොඩක් තිෙබනවා.  

ෙම් ගැන කථා කරද්දී, ''යහ පාලන ආණ්ඩුව හමුදාව හෑල්ලුවට 
ලක් කළා'' කියන්න ලැහැස්ති ෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, හමුදාව හෑල්ලුවට ලක් කිරීම ෙනොෙවයි ෙම් මඟින් 
සිදු වන්ෙන්. හමුදාව තුළ ඉන්නා වූ සීමිත පමාණයක් වූ දූෂිත 
නිලධාරින් හමුදාෙවන් පහ කිරීම තමයි ෙම් මඟින් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  අද වන විට අෙප් රෙට් හමුදාව හයිටිය 
ආදී විෙද්ශීය රටවල ෙසේවෙය් ෙයෙදමින් ෙලෝකය පුරා විශාල 
කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. අෙප් හමුදාව කීර්තිමත් හමුදාවක්. ෙම් 

කීර්තිමත් හමුදාව තුළ ඉන්න ෙම් නින්දිත නිලධාරින්ට විරුද්ධව 
අදාළ නීතිමය කටයුතු කරලා ඔවුන් වහාම ඉවත් කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් ඉදිරිෙය්දී අෙප් රෙට් හමුදාවට කීර්තිය ෙවනුවට 
අපකීර්තියක් අත් වන්න පුළුවන්. එවැනි අපකීර්තියක් අත්වීම 
වැළැක්වීම සඳහා කමෙව්දයක් ෙයදීමට හමුදාපතිවරයා 
කියාත්මක ෙනොවීම ගැන මා විමතියට පත් වනවා. ඒක ෙමෙහම 
ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දීවත් ඒ කටයුතු සිද්ධ වන්න ඕනෑ. 
ෙම් පිරිස ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීතිමය කටයුතු සිද්ධ වන්න ඕනෑ.  

2009 වසෙර්දී තමයි යුද්ධය අවසන් වුෙණ්. 2009 වසෙර්දී 
යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ අපි දිගින් දිගටම විපක්ෂෙය් ඉඳ 
ෙගන කථා කළා, යුද්ධය අවසන් වීම නිසා ඉතුරු වන මුදෙල් 
සහනය ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. ඒ සහනය 
ජනතාවට ලැබිලා නැත්ෙත් ෙම් කාරණා නිසා තමයි. උඩ ඉඳලා 
පහළට, පහළ ඉඳලා උඩට ව්යාපාරික පජාවකුත් එක්ක එකතු 
ෙවලා, හමුදාෙව් ඉතුරු ෙවන්න ඕනෑ සල්ලි ෙහොරකම් කළා. ඒ 
සල්ලි ජනතාව අතට ගිෙය් නැහැ. ඒ නිසා අපි අෙප් යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙවන් ෙම් සඳහා අවශ්ය කරන නීතිමය කටයුතු සිද්ධ 
කරලා, යුද්ධය අවසන් වීම නිසා ඉතිරි වුණු සල්ලි ජනතාවෙග් 
අතට යන කමෙව්දයක් ඇති කරන්න අවශ්යයි. ඒ බව කියමින් මා 
නිහඬ  වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට පිළිතුරු කථාව, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 

ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 6.35] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  

தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා අද 

දින සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ආරක්ෂක 
රාජ්ය ඇමතිතුමා නැති නිසා ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් දීපු 
පිළිතුර සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම තමයි මට කරන්න තිෙබන්ෙන්. අද 
දින හැන්සාඩ් වාර්තාව ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ෙවත ඉදිරිපත් 
කරලා විධිමත් පරීක්ෂණ සිදු කිරීම අවශ්යයි කියලා ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා සඳහන් කළා. රජයක් හැටියට අපට එය 
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ මන්තීතුමා ෙම් පිළිතුර දැක්ක 
බව කිව්වා. ඒ වුණත් මා එය ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

තිවිධ හමුදාවට ආහාර සැපයීම සඳහා භාණ්ඩාගාරය විසින් 
ලබා ෙදන පුනරාවර්තන වියදම් වලින් විශාල ෙකොටසක් වැය 
කිරීමට සිදුව ඇත.  2013, 2014 සහ 2015 වර්ෂවල අදාළ කාර්යය 
සඳහා වැය වූ මුළු මුදල වගුවක් ආකාරයට ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  මම එම ෙකොටස සභාගත* කරනවා. 
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———————————— 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 



2015 ෙනොවැම්බර් 03   

ෙමම වර්ෂය සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 
21කි. 

2016 වර්ෂය ෙවනුෙවන් තිවිධ හමුදාවට අවශ්ය ආහාර සැපයීම් 
සඳහා වන ෙටන්ඩර් පරිපාටිය කියාත්මක කිරීම 2015 වසර තුළදී 
ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා පත්කර ඇති විෙශේෂ අමාත්ය 
මණ්ඩල අනුමැතිය සහිත පසම්පාදන කමිටුව කර්මාන්ත හා 
වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ටී.එම්.ෙක්.ඩී. 
ෙතන්නෙකෝන් මහතාෙග් මූලිකත්වෙයන් ආරක්ෂක 
ෙල්කම්වරයා, තිවිධ හමුදාපතිවරුන්, අය වැය අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
හා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන මුල්ය නිලධාරි යන අයෙගන් 
සමන්විත ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් සඳහා වන තාක්ෂණ ඇගැයීම් 
කමිටුවට ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, භාණ්ඩාගාරය, සමුපකාර හා 
අභ්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු, ජන හා සංඛ්යාෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු 
පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතන නිෙයෝජනය කරන 
නිලධාරින් සහ තිවිධ හමුදා සාමාජිකයන් ඇතුළත් ෙවනවා. 

2014 වර්ෂෙය් ඇගැයීම් කරන ලදුව, 2015 වසර සඳහා තිවිධ 
හමුදාෙව් ආහාර සඳහා ෙටන්ඩරය රුපියල් බිලියන 19.8ක් වුණා.  
2016 වසෙර් ආහාර පසම්පාදනය සඳහා ෙම් වන විට තාක්ෂණ 
ඇගැයුම් කමිටුව විසින් ෙටන්ඩර් ඇගැයුම් කරෙගන යන බවත්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වූ 1900ක් පමණ ලිපිෙගොනු සහ ආහාර සාම්පල 
පරීක්ෂා කටයුතු කරමින් තිෙබන බව ආරක්ෂක අමාත්යාංශය අපට 
දැනුම් දී තිෙබනවා. තාක්ෂණ ඇගැයුම් කමිටුවට එම කටයුතු 
අවසාන කිරීමට තව ස්වල්ප කාලයක් ගත වනවා.  එබැවින් 2016 
වර්ෂය සඳහා වන ආහාර ෙකොන්තාත්තුෙව් මිල ගණන් තවම 
ගණනය කර නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ පිළිතුෙර් සඳහන් 
ෙවනවා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා විසින් පකාශ කර ඇති 
ආකාරයට රුපියල් බිලියන 3කට වැඩි පමාණයක ඉතිරි කිරීමක් 
පිළිබඳව ඒ අමාත්යාංශය තවම කිසිවක් ෙනොදන්නා බව.  ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ෙමම රාජකාරිෙය් දී රජෙය් පසම්පාදන කියාවලිය 
නියමාකාරෙයන් කියාත්මක කිරීමට ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 

කටයුතු කරන බව කාරුණිකව දන්වන්න කැමැතියි කියලාත් එම 
පිළිතුෙර් සඳහන් ෙවනවා.    

ආරක්ෂක රාජ්ය ඇමතිතුමා ෙනොමැති නිසා, මම ෙම් ගරු 
සභාවට ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් ලැබුණ ඒ විස්තරය ඉදිරිපත් 
කළා. එතුමා සඳහන් කළ පරිදි හැන්සාඩ් වාර්තාව උපුටාෙගන 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා ෙවත යවා, ඉදිරිෙය්දී විධිමත් පරීක්ෂණ  
කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද වගුව: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட அட்டவைண: 
   Chart tabled: 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා. 6.38 ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 

මස 04 වන බදාදා අ.භා.1.00  වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 6.38 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2015 நவம்பர் 04, 
தன்கிழைம பி..ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 6.38 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 
04th November, 2015. 
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විස්තරය 2013 2014 2015 සැප්තැම්බර් දක්වා 

  යුද්ධ 
හමුදාව 

නාවික 
හමුදාව 

ගුවන් 
හමුදාව 

යුද්ධ 
හමුදාව 

නාවික 
හමුදාව 

ගුවන් 
හමුදාව 

යුද්ධ 
හමුදාව 

නාවික 
හමුදාව 

ගුවන් 
හමුදාව 

ෙවන්කළ 
මුදල 
රුපියල් 
බිලියන 

15 6 2 16 6 2.2 15 6 2.7 

වියදම  
රුපියල් 
බිලියන 

13 4 2 13 4 1.8 9.3 1 1.3 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
යාපනය අර්ධද්වීපෙය් නිෂප්ාදිත එළවලු සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළ 

අවසථ්ා :  
 කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව  
 
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව  
 
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
MARKET OPPORTUNITIES FOR VEGETABLES 

PRODUCED IN JAFFNA PENINSULA: 
 Statement by Minister of Agriculture 
 
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 
 
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES 
 
COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
யாழ். குடாநாட்  மரக்கறி வைகக க்கான சந்ைத 

வாய்ப் கள்: 
 கமத்ெதாழில் அைமச்சாின் கூற்  
 
அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  
 
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  
 
ெபா  ம க்கள் பற்றிய கு  

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් : 
 ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස ් කළමනාකරණ ආයතනය 

(සංෙශෝධන) –[ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා]- 
පළමුවන වර කියවන ලදි 

 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු  

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தம்) - 

[மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா] ‐ தன் ைற   
மதிப்பிடப்பட்ட  

 

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 
ஊழல் மற் ம் ேமாச கள் ெதாடர்பான 

விசாரைணகள் 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS 
 Institute of Personnel Management, Sri Lanka 

(Amendment) – [The Hon. Ranjith De Zoysa] – 
Read the First time 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
 Investigations into Fraud and Corruption 
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

 කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.  
MR . SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!    
 
2015 ෙනොවැම්බර් මස 03වන දින ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තු පරිශය අවට ආරක්ෂාවට සහ මහ 
ජනතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ මහජන නිෙයෝජිතයන් 
හමුවීමට බාධා ඇතිවීම සම්බන්ධෙයන් මතු කරන ලද කරුණු 
පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමට මම අදහස් කරමි.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා ෙමම කරුණ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මතු කිරීෙමන් අනතුරුව මවිසින් ඊෙය් දිනෙය්දී  වැඩ බලන 
ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් සහ අදාළ ආරක්ෂක අංශවලින් විමසීමක් 
කරන ලදී.   

විශ්වවිද්යාල සිසුන් රාශියක් ෙකොළඹ නගරෙය් ෙමන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු පරිශය අවට හා විවිධ ස්ථානවල එක්රැස් වී 
විෙරෝධතා පැවැත්වීමට  හා ෙපළපාළි යෑමට සංවිධානය කර ඇති  
බවට   ලද ෙතොරතුරු මත රජෙය් ආරක්ෂක අංශ විසින් අවශ්ය හා 
උචිත පරිදි ආරක්ෂක විධිවිධාන ෙයොදා තිබුණු බවට මා ෙවත 
වාර්තා කරන ලදී. මහ ජනතාවට ෙහෝ කිසිදු  සිසුෙවකුට 
පාර්ලිෙම්න්තු පරිශයට පැමිණීමට ෙහෝ පැමිණ, දැනට පවත්නා 
කමෙව්දයට යටත්ව ගරු මන්තීවරෙයකු හමුවීමට ෙහෝ කිසිදු 
බාධාවක් සිදු ෙනොවූ බව ද මා ෙවත වාර්තා විය. ඊෙය් දින 
පාර්ලිෙම්න්තු පරිශය ෙවත පැමිණි කිසිදු වාහනයක් ෙහෝ 
පුද්ගලෙයකු  පාර්ලිෙම්න්තු පෙව්ශ මාර්ගෙය් දී කිසිම විෙශේෂ 
ආරක්ෂක පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීම  ෙහෝ බාධා කිරීම  ෙහෝ සිදු 
ෙනොෙකරුණු බව ද මා ෙවත වාර්තා විය.  

එෙසේම, ඊෙය් දින පාර්ලිෙම්න්තු පරිශය තුළ කිසිදු අමතර ෙහෝ 
විෙශේෂ ආරක්ෂක විධිවිධානයක් කියාත්මක ෙනොවූ අතර, 
පාර්ලිෙම්න්තු පරිශෙයන් බාහිර ආරක්ෂා කටයුතු සැලසීෙම් දී  ඒ 
පිළිබඳ මා ෙවත පූර්ව දැනුම්දීමක් කිරීමට ෙහෝ මාෙගන් පූර්ව 
අවසරයක් ගැනීම අනිවාර්යය ෙනොවන බවට ද මා දැනුවත් වූ 
අතර, මින් ෙපර සිටි කථානායකතුමන්ෙගන් ද විමසා සිටි 
අවස්ථාෙව්දී එම මතය එතුමා විසින් ද තහවුරු කළ බව දන්වා 
සිටීමට කැමැත්ෙතමි.  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ඔබතුමාෙග් නිෙව්දනයට අදාළව මම ෙම් ගරු සභාවට යමක් 

පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් දැන් 
ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් පිහිටුවා තිෙබනවා. දැන් ෙපොලීසිය 
ස්වාධීනයි. ෙම්ක මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි. දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් ජනාධිපතිතුමාට, 
අගමැතිතුමාට ෙහෝ ෙවනත් කිසිම ෙකෙනකුට ෙපොලීසියට 
නිෙයෝග ෙදන්න බැහැ. අෙප් රෙට් ජනතාවට කලින් සිද්ධ වුණ 
ඒවා අමතක ෙවලා තිෙබනවා. කලින් ෙපොලීසිය පාලනය වූ කමය 
දැන් නැහැ. There is a Police Commission now.  It is 
totally independent.  Neither the President, the Prime 
Minister nor a Minister can give orders to the Police 
Commission or to the Police.  If they do so, they are 
committing an offence; ඒක වැරැද්දක්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
That is understood.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක ෙම් ගරු සභාව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. දැන් තිෙබන්ෙන් 

කලින් තිබුණු සංස්කෘතිය ෙනොෙවයි. අපි අලුත් සංස්කෘතියක් 
ෙගොඩ නඟන්නයි  හදන්ෙන්. 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, ෙම් කාරණය 

වාදයකට ගන්න එපා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වාදයක් කරනවා ෙනොෙවයි. මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන් 

එතුමාෙග් පකාශෙයන් වැරැදි අදහසක් ඇතිවන නිසායි. 
ෙපොලීසියට බඳවා ගැනීම, විනය කියා මාර්ග, උසස ් වීම් ආදි 
කරුණු තමයි ෙපොලිස් ෙකොමිසමට පැවරිලා තිෙබන්ෙන්. ෙපොලිස් 
ෙකොමිසමට පැවරිලා නැහැ, උද්ෙඝෝෂණ මැඩ පවත්වන්න ෙපොලු 
පහාර එල්ල කරන්න ඕනෑද, වතුර පහාර එල්ල කරන්න ඕනෑ ද 
කියන කාරණා. ඒවා කරන්ෙන් පවතින පාලනෙයන්. ඒ නිසා 
ෙම්වා ෙපොලිස් ෙකොමිසෙමන් පාලනය වනවා, ෙපොලිස් 
ෙකොමිසෙමන් ෙම්වා කරනවා කියන එක වැරදියි. ෙම් සිද්ධියට 
ආණ්ඩුව වග කියන්න ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් ෙකොමිසම ස්වාධීනයි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි කියන්ෙන්, ඊෙය් සිද්ධිය ගැන. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙපොලීසිය දැන් ස්වාධීනයි. ගරු කථානායකතුමනි,  තවම ඒක 

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි කථා කෙළේ  ඊෙය් සිද්ධිය ගැන. ඊෙය් කිසිදු පහර දීමක් 

සිද්ධ වුෙණ් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කියපු එක මා 
පිළිගන්නවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There is a new culture in this country. After the 

Nineteenth Amendment to the Constitution, there is a new 
culture in this country.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් ෙකොමිසමට තිෙබන කාර්ය 

භාරය ෙමොකක්ද?  ෙපොලීසියට එදිෙනදා නිෙයෝග ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, එදිෙනදා ෙපොලීසිය හසුරුවන්ෙන් කවුද? ඒ ෙපොලිස් 
ෙකොමිසෙම් කාර්ය භාරය ෙනොෙවයි. ඒවා කරන්ෙන් අමාත්යවරයා, 
එතුමාෙග් ෙල්කම්වරයා හා ෙපොලිස්පතිවරයා. දැන් ෙපොලිස් 
ෙකොමිසමක් පත් කළාය කියලා, ෙපොලිස් ෙකොමිසෙමන්  
ෙපොලීසියට නිෙයෝග ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම තිෙබන්ෙන් 

ෙපොලීසියට. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොලිස් ෙකොමිසමට තිෙබන්ෙන් බඳවා ගැනීම්, උසස් වීම් ලබා 

දීම් වාෙග් ෙද්වල් විතරයි. වතුර ගහන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ වතුර 
ෙකොච්චර රත් කරන්න ඕනෑ ද,- [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි කථා කරන්ෙන් ඊෙය් සිද්ධිය ගැන. මම ෙදපැත්ෙතන්ම 

ඉදිරිපත් කළ  කරුණුවලට සවන් දුන්නා. ඒ  නිසා අපි- [බාධා 
කිරීම්] 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම තමයි පහර ෙදන්න නිෙයෝග දුන්ෙන්,- 

[බාධා කිරීම්]  ඒවා අසත්ය.  එෙහම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙපොලිස් ෙකොමිසමට එෙහම කරන්න බැහැ ෙන්.  

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ෙපොලීසිය භාර ඇමතිතුමා 

හැටියට ඉන්නෙකොට එතුමා, එෙහම නැත්නම් එතුමාෙග් 
ෙල්කම්තුමා ෙහෝ ෙපොලිස්පතිතුමා තමයි ෙපොලීසිය පාලනය කෙළේ. 
[බාධා කිරීම්]   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් සිද්ධිය 

පිළිබඳව මා පැහැදිලි කිරීමක් කළා. දැන් ෙදපැත්ෙතන්ම ඒ ගැන 
පැහැදිලි කිරීම් කළා. ඒ නිසා  අපි දැන් අද දින වැඩ කටයුතුවලට 
යමු.  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. පශ්න අංක 1, ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමා ඉතාම වැදගත් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඊට අමතරව මා 
ෙම් කාරණය සඳහන් කළ යුතුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වන දිනවල දී 
පාර්ලිෙම්න්තු පරිශය තුළට අමතර ෙපොලිස් ෙහෝ හමුදා ෙසේනාංක 
පැමිෙණන්ෙන් නම්, ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා දැනුවත් කරන ෙලස 
ඉල්ලීමක් කරන්න. ඒක ඉතාම වැදගත් වනවා. පූර්වාදර්ශ 
ෙනොතිබුණත් ඔබතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් එවැනි ඉල්ලීමක් 
කරන්න. එතෙකොට ඔබතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න 
උත්තරයක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තුව අතුෙළේ ෙනොෙවයි, ෙම් සිද්ධිය වුෙණ් 

පිටස්තරව. නමුත් මා ඒ ගැන- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පෙව්ශ මාර්ග සම්බන්ධෙයන්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඇතුළට හා ඒ අවට පෙද්ශයට ෙපොලීසිය ෙහෝ හමුදාව එනවා නම් 
ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන්න වුවමනායි. මම ෙමතැනදී ෙපොලීසිෙය් සහ 
හමුදාෙව් බලතල ගැන  වාදයකට එළෙඹන්ෙන් නැහැ.  ෙපොලීසිය 
නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්,   එෙහම කරන්න යුතුකමක් තිෙබන 
නිසායි. රජෙයන් ලැෙබන නිෙයෝග අනුව කටයුතු කරන්නත් 
පුළුවන්. එෙහම නිෙයෝග ෙනොදුන්නත් ෙපොලීසිය නීතිය කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් වතාෙව් ෙපොලීසිය ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි හමුදාවට හමුදාෙව් කාර්ය 
කරන්න ඉඩ දීලා, ෙපොලීසියට ෙපොලීසිෙය් කාර්ය කරන්න ඉඩ දීලා 
අපි ෙම්කට සම්බන්ධ ෙනොවී ඉන්නවා නම්  පශ්නයක් ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදී අපි ෙම් තරම් කෑ ගහන්ෙන් ෙවන එකක් 
නිසා ෙනොෙවයි. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු අෙප් මන්තීවරුන් 
ෙදෙදෙනකු අමු අමුෙව් මරා දැම්මා.  ඒක ගැනයි අපි කියන්ෙන්.  
නමුත් ඒවා ගැන  කථා කරන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟට  
හමුදාව ආවාම අහනවා, කථානායකතුමා අවසර දුන්නා ද, 
කථානායකතුමා එන්න කිව්වා ද, ඇතුළට එනවා ද, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා ද කියලා. එෙහත් දැනට අෙප් මන්තීවරුන් 
ෙදෙදෙනකු අමු අමුෙව් මරා දමා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන්ම පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ. අෙප් මන්තීවරුන් 
ගණනාවක් තස්තවාදය -එල්ටීටීඊ එක- නිසා ඝාතනය වුණා.  අෙප් 
නායකයනුත් ඝාතනය ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් මන්තීවරුන් 
ෙදෙදෙනකු අමු අමුෙව් මරා දැම්ම පිළිබඳව, ඒක වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන එක විශාල පශ්නයක්.  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අයිතිවාසිකම් ගැනයි, හමුදාව ගැනයි කථා කරනවා නම්,  ෙම් 
පශ්නය ගැනත් අපට කථා කරන්න පුළුවන්. මට වඩා ෙහොඳට 
ෙම්වා ගැන විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා කථා කරයි කියා මා 
හිතනවා. 

 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. පශ්න අංක 1-42/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මහතා. 
 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்   தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of Parliamentary 
Reforms and Mass Media and Chief Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා 

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

 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைள யிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 3-148/'15-(1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, එෙසේ කල් ඉල්ලීම ගැන කිසි 

පශ්නයක් නැහැ. මීට කලින් දවසකත් ෙම් වාෙග් පශ්නයකට කල් 
ගත්තා.  [බාධා කිරීමක්]   අධ්යාපන ඇමතිතුමා සම්බන්ධෙයන් 
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතුමා ඉතාම සුහදශීලිව කටයුතු කරන 
ඇමතිවරෙයක්. [බාධා කිරීමක්]  ගරු අගමැතිතුමනි, එම පශන්යට 
පිළිතුරු දීමට සති ෙදකක් කල් ගත්තා. ෙම් සතිෙය් එම පශ්නයට 
පිළිතුරු ලැබිය යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අධ්යාපන රාජ්ය ඇමතිතුමා ළඟ ඒ පශ්නයට අදාළ පිළිතුර 

තිබුණා. අපි ෙහට නැත්නම් අනිද්දාට  ඒ පිළිතුර ලබා ෙදන්න 
කටයුතු කරන්නම්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නෙයන් ෙම් වසෙර් විමධ්යගත 

පතිපාදන ගැනයි අහන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් වසර නිමා 
වීමට  තිෙබන්ෙන් තව මාස එකහමාරක පමණ කාලයක් බව. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එම පිළිතුර  ඉක්මනින් ලබා දීමට ගරු අගමැතිතුමා පියවර 

ගන්න.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අධ්යාපන රාජ්ය ඇමතිතුමාට මා දැනුම් ෙදන්නම්.  එතුමා ළඟ 

එම පිළිතුර තිබුණා.  

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

ෙබොයිලර් කුකුළු ෙගොවිෙපොළ : විසත්ර 
ெராய்லர் ேகாழிப் பண்ைணகள் : விபரம் 

BROILER CHICKEN FARMS : DETAILS 

43/’15 
4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 
-  (1): 

(අ) (i) ශ  ී ලංකාෙව් මස ් සඳහා ඇති කරන ෙබොයිලර් 
කුකුළන්ෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය පිළිබඳ ගැටලු 
පවතින බවත්; 

 (ii) ෙගොවිෙපොළ හිමියන් නියමිත දින ගණනට ෙපර 
ෙමම සතුන් මස ්සඳහා ඝාතනය කරන බවත්; සහ 

 (iii) එම සතුන් ඉක්මනින් වැඩීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා 
ෙබෙහත් දව්ය සහ ආහාර මිනිස ්සිරුරට හානිකර 
බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශ  ී ලංකාෙව් මස ් සඳහා ෙබොයිලර් කුකුළන් ඇති 
කරන ෙගොවිෙපොළ සංඛ්යාව; 

 (ii) ෙමම ෙගොවිෙපොළවල සිටින කුකුළන් සංඛ්යාව; 

 (iii) 2014 වර්ෂෙය් කුකුළු මස ් නිෂ්පාදනය 
(කිෙලෝගෑම්); සහ 

 (iv)  ඒ අනුව ඒක පුද්ගල කුකුළු මස ් පරිෙභෝජනය;
  

 ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත (අ) හි සඳහන් ගැටලු විසඳීමට පියවර ෙගන 
තිෙබ්ද; සහ 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
 கிராமியப் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

(அ) (i )  இலங்ைகயில் இைறச்சிக்காக வளர்க்கப் 
ப கின்ற ெராய்லர் ேகாழிகளின் சுகாதார 
நிைலைம பற்றிய சிக்கல்கள் உள்ளெதன்ப 
ைத ம்; 

 ( i i )  பண்ைண உாிைமயாளர்கள் உாிய நாட்க க்கு 
ன்னர் இக்ேகாழிகைள இைறச்சிக்காக 

அ க்கின்றனர் என்பைத ம்; 

 ( i ii )  இக்ேகாழிகள் ாிதமாக வள ம்ெபா ட் ப் 
பயன்ப த்தப்ப கின்ற ம ந்  வைகக ம் 
உண க ம் மனித உட க்குத் தீங்கான  
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  இலங்ைகயில் இைறச்சிக்காக ெராய்லர் 
ேகாழிகள் வளர்க்கப்ப கின்ற பண்ைணகளின் 
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii )  இப்பண்ைணகளி ள்ள ேகாழிகளின் எண்ணிக் 
ைக ைய ம்; 

 (iii )  2014ஆம் ஆண்  ேகாழி இைறச்சி உற்பத்தி 
(கிேலாகிராம்)யாெதன்பைத ம்; 

 (iv )  அதன் பிரகாரம் ஒ  நப க்கான ேகாழி 
இைறச்சி கர்  யாெதன்பைத ம்; 

(இ) (i )  ேமற்ப  (அ)வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்காக நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (ii )  ஆெமனில், அந்நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Rural Economic Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) there are certain issues with regard to the 
health of Broiler chicken reared for meat in 
Sri Lanka; 

 (ii) the farm owners kill those animals  for meat 
before the expiration of the recommended 
number of days; and 

 (iii) the drugs and types of food given to these 
animals for quick growth are harmful to the 
human body? 

(b) Will he inform this House separately - 

 (i) the number of farms that rear Broiler 
chicken for meat in Sri Lanka; 

 (ii) the numbers of chicks in these farms; 

 (iii) the production of chicken (kilogram) in 
2014;and 

 (iv) accordingly, the per capita consumption of 
chicken? 

(c) Will he state - 

 (i) whether steps have been taken to address 
the issues mentioned in (a) above; and 

 (ii) if so, what those steps are? 

(d) I  f not, why? 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் - கிராமிய ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
Sir, on behalf of the Minister of Rural Economic Affairs, 

I answer Question No.4. 

(a)  (i)  According to the data available at the 
Department of Animal Production and 
Health, there is no health issue related to 
Broiler chicken. 

 (ii)  There is no fixed time period for 
slaughtering of Broilers. 
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 (iii)  According to the existing records, the drugs 
and feeds which are used in Broiler 
production have no adverse effects on 
human body. 

(b) (i) 13,083  

  (Source: Department of Census and 
Statistics) 

 (ii) 10.07 million 

  (Source: Department of Animal Production 
and Health) 

 (iii) 150.32 million kilogram 

  (Source: Department of Animal Production 
and Health) 

 (iv) 7.19 kilogram 

  (Source: Department of Animal Production 
and Health) 

( c)  (i) Does not arise. 

 (ii) Does not arise. 
 

(d) Does not arise. 
   
 

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

විෂය භාර කැබිනට් ඇමතිතුමාෙගන්ම ෙම් ගැන අහන්න තිබුණා 
නම් ෙහොඳයි. ෙකෙසේ ෙවතත්, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් 
කාරණය ගැන මා අසා දැන ගන්න කැමැතියි.  

ෙම් සතුන්ට ෙදන ෙබෙහත් සහ ආහාර මිනිස් සිරුරට හානිකර 
නැහැයි කියන එකයි ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර් තිෙබන්ෙන්. කුමන 
පදනමක් මත ලබා ගත් ෙතොරතුරු සහ දත්ත මතද ඒ පිළිතුර සකස් 
ෙවලා ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
අපට  Department of Animal Production and Health  

කියලා ෙවනම ආයතනයක් තිෙබනවා.  ඒ හරහා තමයි ඒක 
monitor ෙවන්ෙන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ලංකාෙව් කුකුළු කෑම නිෂ්පාදකයන් සිටිනවා. සමහර 

ෙවලාවට විෙද්ශවලින් කුකුළු කෑම ෙගනැල්ලා පැකට් කරන අය 
සිටිනවා. ඊට අමතරව ඒවා අෙළවිකරුවනුත් සිටිනවා. ෙමම තුන් 
වැදෑරුම් පිරිස සතුව තිෙබන කුකුළු කෑම පිළිබඳව අහඹු නියැදි 
පරීක්ෂණ සිදු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඔබතුමන්ලාෙග් 
අමාත්යාංශයට තිෙබනවා ද? 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
තිෙබනවා. එෙහම නැතිව කරන්න බැහැ. අෙප්  Ministry 

එෙක්  Registrar (Animal Feeds)  කියන අංශෙය් register වුණාට 
පසුව තමයි feeds produce කරන්නට අපි අනුමැතිය ෙදන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි,  ශරීරයට අහිතකර සංඝටක එෙහම 

නැත්නම් මුල දව්ය ෙකොටස්  කුකුළු කෑමවල අඩංගු නැහැ කියලා 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. එතුමා (ආ)(iv)  
ෙකොටසට පිළිතුරු වශෙයන් සඳහන් කළා, ඒක පුද්ගල කුකුළු මස් 
පරිෙභෝජනය  දළ වශෙයන් කිෙලෝගෑම් 7.19ක් ෙවනවා කියලා. 
සාමාන්යෙයන් බැලුවාම ඒක සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් ද කියන 
එක ගැනත් ෙපොඩි සැකයක් තිෙබනවා.   යම් කිසි සෙතකුෙග් 
ආහාර දාමයට  බැර මූල දව්ය ඇතුළු වන්ෙන් පාථමික ශාක 
භක්ෂකයන්ෙගන්, - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ෙකටිෙයන් අහන්න. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්, මා ෙකටිෙයන් අහන්නම්.  ආහාර දාමයට  බැර මූල දව්ය 

ඇතුළු වන්ෙන් ශාක භක්ෂකයන්ෙගන්, ෙවනත් අතර මැද මාංශ 
භක්ෂකයන්ෙගන් සහ සර්ව භක්ෂකයන්ෙගනුයි.  ෙම් බැර 
මූලදව්ය ආහාර දාමෙය් ඉහළට යන විට තැන්පත්වීමක් සිදු 
ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් බැර මූලදව්ය පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව යම් කිසි පරීක්ෂණයක් සිදු කරන 
රසායනාගාර- [බාධා කිරීමක්]ගරු ඇමතිතුමනි, මම පශ්නය අහලා 
අවසන් නැහැ. මම අහන්ෙන් ෙම් බැර මූලදව්ය පිළිබඳ පරීක්ෂා 
කරන ආයතන කීයක් පාෙද්ශීය මට්ටෙමන් අමාත්යාංශයට 
තිෙබනවා ද කියලා. 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ඇත්ත වශෙයන්ම, පාෙද්ශීය මට්ටම්වලින් ඒ වාෙග් 

ආයතනයක් නැහැ. ෙප්රාෙදණිෙය් head office එක තිෙබනවා. 
ඒෙගොල්ලන් පරීක්ෂා කරලා තමයි අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
එතෙකොට ලංකාෙව් කුකුළු කෑම පිළිබඳ පරීක්ෂා කරන්ෙන් 

නැද්ද? 

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
නැහැ. ලංකාෙව් ආයතනයක් නැහැ ෙන්. ලංකාෙව් කුකුළු 

කෑම හදන්ෙන් නැහැ ෙන්. ලංකාෙව් හදන්ෙන් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්න තුනම දැන් ඇහුවා ෙන්ද?  

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ඔබතුමාට කුකුළු කෑම පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ නම්,  

ෙගනැල්ලා ෙදන්න අපට පරීක්ෂණ කරලා ෙදන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අපට සාම්පල් විධියට ෙගනැත් ෙදන්න පුළුවන් ද? 

 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ඔව්. ඔව්. එෙහම නැතිනම් අපි අනුමැතිය ෙදන්ෙන් නැහැ. 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතුව එකම තැනකින් කරන්න     

පුළුවන් ද?  
 

ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
පුළුවන්. පුළුවන්.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හරි. අපි දැන් කුකුළන් ගැන පශ්න 3ක්ම ඇහුවා.  

 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
අපට දළ වශෙයන් ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් ඒ වාෙග්  feed 

නිෂ්පාදනය කරන අය වැඩිය නැහැ. කිහිප ෙදෙනක් පමණයි 
ඉන්ෙන්.  

 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් හරි. කුකුළන් ගැන පශ්න 3ක් ඇහුවා.  

  
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
ෙකොළඹ හා කුරුණෑගල ෙලොකු farms තිෙබන අය කුකුළු කෑම 

ඒ farms ඇතුෙළේ තියා ෙගනයි ඉන්ෙන්.  සියල්ල පරීක්ෂා කරලා 
තමයි අපි අනුමැතිය ලබා ෙදන්ෙන්. නැතිනම් ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

පශ්න අංක 5-92/'15- (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා  
 

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

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 

එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  
 

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

මස්ෙකලි ඔෙය් ඉදි කරන විදුලි බලාගාර : පාරිසරික 
බලපෑම් 

மஸ்ெக ய ஓயா மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் : 
சுற்றாடல் தாக்கம்  

POWER STATIONS IN MUSKELIYA OYA: ENVIRONMENTAL 
IMPACTS 
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6.  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1):  

(අ) (i) ලක්ෂපාන දිය ඇල්ලට ඉහළින් මසේකළිය ඔෙය්  
ඉදිකර ඇති හා ඉදිකරමින් පවතින විදුලි බලාගාර 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම විදුලි බලාගාර ෙහේතුෙකොට ෙගන පරිසරයට 
සිදු වන බලපෑම් පිළිබඳව පරිසර අධ්යයන වාර්තා 
කැඳවා තිෙබ්ද; සහ 

 (iii) එෙසේ නම්, එම වාර්තා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ලක්ෂපාන දිය ඇල්ලට උක්ත බලාගාරයන් 
ෙහේතුෙවන් හානි විය හැකි බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම හානි අවම කර ගැනීමට පියවර 
ෙගන තිෙබ්ද; සහ 

 (iii) එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா: 

( அ) (i )  லக்ஷபான நீர் ழ்ச்சிக்கு ேமற்பகுதியில் 
மஸ்ெக ய ஓயாவில் நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள 
மற் ம் நிர்மாணிக்கப்பட் வ ம் மின் உற்பத்தி 
நிைலயங்கள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii )  இந்த மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் காரணமாக 
சுற்றாட க்கு ஏற்ப ம் தாக்கம் ெதாடர்பாக 
சுற்றாடல் ஆய்  அறிக்ைகெயான்  
ேகாரப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 ( i ii )  ஆெமனில், அந்த அறிக்ைககைள இச்சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) (i )  லக்ஷபான நீர் ழ்ச்சிக்கு ேமற்ப  மின் உற்பத்தி 
நிைலயங்களினால் ேசதம் ஏற்படலாம் என்பைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 ( i i )  ஆெமனில், அத்தைகய ேசதங்கைளக் 
குைறப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 ( i ii )  அந்த நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Power and Renewable Energy:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the power stations that have 
been constructed and are being constructed 
in Maskeliya Oya, above Laxapana 
Waterfall; 

 (ii) whether environmental assessment reports 
have been called on the environmental 
effects that could be caused by these power 
stations; and 

 (iii) if so, whether aforesaid reports will be 
submitted to this House? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he accepts the fact that there could 
be probable damages to the Laxapana 
Waterfall due to the construction of 
aforesaid power stations; 

 (ii) if so, whether measures have been taken to 
minimize the aforesaid damages; and 

 (iii) aforesaid measures? 

(c) If not, why? 

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

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා ෙමම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 
 

(අ)  (i)   ෙතබර්ටන් වතුයාය, ෙනොර්ටන් බිජ් යන සථ්ානෙය් 
පිහිටි කිෙලෝ ෙවොට් 1300ක ධාරිතාවකින් යුතු 
ෙතබර්ටන් කුඩා ජල විදුලි බලාගාරය -
සප්තකන්යා හයි ඩ්ෙරෝ ඉෙලක්ටික් කම්පැනි 
පුද්ගලික සමාගම. 

 (ii)  කැනියන් විදුලි බලාගාරය - ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය. (1983 වසෙර් සිට) 

  ඊට අමතරව ලක්ෂපාන දිය ඇල්ලට ඉහළින් 
මසේකලිය ඔෙය් ඉදි ෙවමින් පවතින ෙවනත් 
බලාගාර කිසිවක් නැත. 

 (ii) මධ්යම පරිසර අධිකාරිය පනත යටෙත් අවශ්ය 
පරිසර අනුමැතිය එම අධිකාරිය විසින් ලබාදී ඇත. 

 (iii) ඔව්. ෙතබර්ටන් කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයට අදාළ 
පරිසර අධ්යයන වාර්තාව ඇමුණුම වශෙයන් 
ඉදිරිපත් කර සභාගත* කරමි. 

(ආ) (i) නැත. 

  උක්ත බලාගාරයන් ෙහේතුෙවන් ලක්ෂපාන දිය 
ඇල්ලට හානි සිදු ෙනොවන අයුරින් අදාළ සමාගම 
විසින් විදුලි බලාගාරය ඉදි කිරීෙම්දී  ෙමන්ම විදුලිය 
ජනනය සඳහා කියාත්මක කිරීෙම්දී ද පිළිපැදිය 
යුතු සාමාන්ය සහ විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි 
ගණනාවකට යටත්ව මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් 
අවසරය ලබා දී ඇත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
 

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

ෙමයයි. ගරු අජිත් පී.  ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දන්නවා, 
අෙප් ආණ්ඩුවට තවම මාස 11ක් වුෙණත් නැති බව. හරියට 
බැලුෙවොත් 9වැනි දාට තමයි මාස 11 සම්පූර්ණ ෙවන්ෙන්. එයිනුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවපු කාලය අත හැර බැලුෙවොත් මාස 7යි 
ෙවන්ෙන්. දැන් ෙම් පිළිතුරට අදාළ කාරණා මීට කලින් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් සිදු වුණු ෙද්වල්. ඔබතුමා ෙම් සමහර දූෂණ වංචා 
ෙසොයන්න ගිය කණ්ඩායෙම් ෙකෙනක්. ඔය පිළිතුර එවන්ෙන් 
කලින් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙසේවය කළ ෙවනස් ෙනොවුණු 
නිලධාරින් සමූහයක්. ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකවම සහතිකයක් 
ෙදන්න පුළුවන්ද ෙම් පිළිතුර ජනතාවාදියි කියලා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ජනතාවාදී පිළිතුරක් කියන එෙක් අර්ථය ටිකක් පුළුල් වැඩියි. 

මට නිලධාරින් විසින් සපයන ලද ෙතොරතුරු අනුව ෙමය සත්යවාදී 
පිළිතුරක් බව කියන්න පුළුවන්. ෙම් පෙද්ශය ගැන ම ට 
ෙපෞද්ගලික දැනුමක් නැහැ. ගරු අමාත්යතුමාත්, මමත් ෙම් ධුරය 
බාර අරෙගන තවම මාස ෙදකයි. ෙම් දීපු පිළිතුරට පරස්පර 
ෙතොරතුරක් ඔබතුමාට තිෙබනවා නම්, ඔබතුමා සභාෙව් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා නම්, ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර ෙසොයා 
බලන්න පුළුවන්.  

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

කවුරුත් දන්නවා, පසු ගිය අවුරුදු 20ක කාලය තුළ සමහර පරිසර 
වාර්තා, සක්යතා අධ්යයනයට අදාළ කාරණා, ඒ වාෙග්ම පාරිසරික 
තුල්යතාව වාෙග්ම තිරසාර සංවර්ධන පතිපත්ති අනුව ෙනොෙවයි 
ඉදිකිරීම්වලට අදාළ අනුමැතිය දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒවා සිදු 
වුෙණ් ෙහොර පාෙරන්. එම නිසා ෙම් කියන බලාගාර ෙදෙකන් 
එකක් ෙහෝ ෙම් කියන ෙදකට ඇතුළත් ෙනොවුණු එක බලාගාරයක් 
ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් උසාවිෙය් නඩුවකුත් විභාග ෙවනවා. මම ඒ 
නඩුව ගැන ෙනොෙවයි අහන්ෙන්.   

ලක්ෂපාන කියන්ෙන් එක පැත්තකින් පරිසර සංෙව්දී 
කලාපයක්. අෙප් ශරීරෙය් රුධිර නාලිකා වාෙග් ජලධාරා 
ගලාෙගන යන, සියල්ෙල් ආරම්භය මධ්යම කඳුකරයයි. ඒ නිසා 
ගරු ඇමතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර ෙම් ගැන ෙවනම 
පරීක්ෂණයක් කරලා තවදුරටත් ගැඹුරු අධ්යයනයක් කරන්නට 
අවශ්ය උපෙදස් නිලධාරින්ට ෙදන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා ද 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා? 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමා අහලා තිෙබන පශ්නය පටු වැඩියි. ඔබතුමා ඇහුෙවොත් 

ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන දූෂණය, ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන 
පශ්නය කියලා මට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. මම දීපු පිළිතුරට වඩා 
පරිබාහිර ෙතොරතුරු තිෙබනවා ද කියලා ඔබතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
හරි පසුව හරි මට දැනුම් දුන්ෙනොත් ෙම් පිළිබඳව වඩාත් 
විස්තරාත්මක ගෙව්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අපිට කිසිම 
වරදක් නිවැරදි කර ෙපන්වන්න අවශ්ය නැහැ. කිසිම ෙකෙනක්ව 
විෙශේෂෙයන් ආරක්ෂා කරන්න අවශ්යත් නැහැ. නමුත් ඔබතුමා 
තවමත් මට කියන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් තිෙබන ගැටලුව 
කියලා. පශ්නයක් නැහැ, මම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ෙමහි 
වගකීම බාර ගන්නවා. ඒක මෙග් වගකීම. ඔබතුමා මට කියනවා 
නම් ෙම් දීපු පිළිතුෙරහි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා කියලා, මට 
ෙත්රුම් කරලා ෙදන්න. එෙහම නැත්නම් මීට කලින් වුණු 
ගැටලුවක් පිළිබඳව ඔබතුමා පශ්නය අහලා නැති වුණත් කමක් 
නැහැ. ඔබතුමා ඒ පිළිබඳ දැන් වුණත් ඇහුෙවොත් කියන්න පුළුවන්. 
සමහර කරුණු මා ළඟ ෙගොනුෙව් තිෙබනවා. මට පිළිතුරු ෙදන්න 
පුළුවන්.  එෙහම පිළිතුරු ෙදන්න බැරි පශ්නයක් නම් මට එයට 
පසුව පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔබතුමා මෙග් ෙදවන  අතුරු පශ්නයට දුන්න පිළිතුරට සඳහන් 

කරපු කාරණය ගැනයි තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්ෙන්. 
ඔබතුමා මට දැන් කියනවා, "පශ්නය සඳහන් කරන්න" කියා.  
1983 සිට කියාත්මක වන්ෙන් කැනියන් බලාගාරය ෙනොෙවයි. 
අනික් බලාගාරෙය් පරිසර ශක්යතා අධ්යයන වාර්තා ඒ වාෙග්ම 
තවත් එක බලාගාරයක් පිළිබඳව නඩුවට අදාළව, ෙම් කාරණයට 
අදාළව ගනිමු. දැන් ෙමහි ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනවා. ඉදිකිරීම් 
කටයුතු කරන්ෙන් කලින් ලබා දුන් වාර්තා මතයි. ෙම් වාර්තා 
බරපතළ සැකසහිතයි.  විෙශේෂෙයන් පරිසර වාර්තා සහ ඒ ශක්යතා 
අධ්යයන වාර්තා පිළිබඳ යළි පසුවිපරමක් කරන්න වුවමනායි 
කියන එකයි මෙග් තර්කය වන්ෙන්. ඒ නිසා මෙග් පශ්නය ඉතා 
පැහැදිලියි. මම කියන්ෙන් එම වාර්තා සැක සහිත බවයි.  ඒ වාර්තා 
දුන්ෙන් ෙහොර පාෙරන් කියා බරපතළ සැකයක් තිෙබනවා. ඒක 
පෙද්ශවාසීන්ට තිෙබන සාධාරණ සැකයක්. ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින නුවරඑළිය, මස්ෙකළිය පෙද්ශෙය් මහජන නිෙයෝජිත 
ෙක්.ෙක්. පියදාස  මන්තීතුමාටත් ඒ පිළිබඳ සැකයක් තිෙබන බව 
කිව්වා. ඒ නිසා යළි ඔවුන් ෙගන්වා ෙම් වාර්තා පිළිබඳ 
සමාෙලෝචනයක් කරන්න කියා අපි කියනවා. ඒකයි අපි ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්. 

  
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාෙලෝචනය කිරීමට ඇති හැකියාව 

පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
විසින් අපට ලබා ෙදන ලද සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් සහ ඊට 
අදාළ බලපත ෙකොන්ෙද්සි සහිතව දැන් මා සතු ෙගොනුෙව් 
තිෙබනවා.  එතෙකොට මෙග් උගත් මිත මන්තීතුමා අමාත්යාංශය 
දැනුවත් කළ යුතු ෙවනවා ෙමොකක්ද ගැටලුව කියා. ෙමොකද, ෙම් 
සමස්ත වාර්තාවම ෙබොරුවක්ද? ෙමහි ඇති ෙදෝෂය කුමක්ද? ෙමහි 
තිෙබන වංචාව කුමක්ද කියා අපිව දැනුවත් කෙළොත් අපට- 

  
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒ වාර්තා සියල්ල අවිශ්වාසයි. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් මධ්යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ලබා ෙදන 

වාර්තා කිසිවක් විශ්වාස ෙනොකළ යුතුයි කියා ද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කිසිවක් කිව්ෙවොත් සියල්ල අයිතියි ෙන්. ෙම් කාරණයට අදාළ, 

මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් සහ ඊට අදාළ අෙනකුත් සියලු වාර්තා 
පිළිබඳවයි සැකය තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය ගැන 

එෙහම කථා කරන එක අසාධාරණයි. ඔබතුමා නිශ්චිත පශ්නය 
ඇහුවා නම් හරි. අපි දන්නවා, වංචා ෙවලා තිෙබන බව. ෙමතැන 
විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් වංචා රාශියක් තිබුණා. අපිත් ෙසොයා 
බැලුවා. ඔබතුමාට ෙමතැන කියන්න බැරි නම්- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නැහැ, නැහැ. ෙමතැන කියන්න පුළුවන්.    

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
පශ්නගත විෙශේෂ ගැටලුව පසුව ෙහෝ අහනවා නම් හරියටම 

ෙසොයා බලා- 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙම් වාර්තා ලබා ගත්ෙත් ෙහොර පාෙරන්. ඒකයි මා කිව්ෙව්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා තුන්වන අතුරු පශ්නයත් අසා අවසානයි.  

දැන් ෙදවන වටය. පශ්න අංක 2 -91/'15- (1), ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දනය, කෘෂිකර්ම අමාත්ය ගරු දුමින්ද 

දිසානායක මැතිතුමා.  
 

 
යාපනය අර්ධද්වීපෙය් නිෂප්ාදිත එළවලු සඳහා 

ෙවළඳ ෙපොළ අවසථ්ා:  
ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

 யாழ். குடாநாட்  மரக்கறி வைகக க்கான 
சந்ைத வாய்ப் க்கள் : கமத்ெதாழில் 

அைமச்சாின் கூற்  
MARKET OPPORTUNITIES FOR VEGETABLES 

PRODUCED IN JAFFNA PENINSULA: STATEMENT 
BY MINISTER OF AGRICULTURE 

 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கமத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Agriculture) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ගරු 

ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මන්තීතුමා විසින් 2015 ඔක්ෙතෝබර් 07වන දා 
අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි: 

(අ)  (i)  මහ කන්නය  

  අර්තාපල්, ෙබෝංචි, මාළු මිරිස,් තක්කාලි, ෙගෝවා, 
කැ රට්, බීට්රූට්, රාබු, ෙනෝෙකෝල්, මල් ෙගෝවා, 
ලීක්ස,් මෑකරල්, බුෂිටා, බණ්ඩක්කා, බටු, කරවිල, 
පෙතෝල, වට්ටක්කා, අළුෙකෙසල්, වැටෙකොළු, 
බටානා, පිපිඤ්ඤා, මුරුංගා, පලා එළවලු, 
මඤ්ෙඤොක්කා, බතල, රාජා අල, කිඩාරං, 
අෙනකුත් අල වර්ග.  

  යල කන්නය  

  අර්තාපල්, ෙබෝංචි, මාළු මිරිස,් තක්කාලි, ෙගෝවා, 
කැරට්, බීට්රූට්, රාබු, ෙනෝෙකෝල්, මල් ෙගෝවා, 
ලීක්ස,් මෑ කරල්, බුෂිටා, බණ්ඩක්කා, බටු, කරවිල, 
පෙතෝල, වට්ටක්කා, අළුෙකෙසල්, වැටෙකොළු, 
බටානා, පිපිඤ්ඤා, මුරුංගා, පලා එළවලු, 
මඤ්ෙඤොක්කා, බතල, රාජා අල, කිඩාරං. 

 (ii.)  උතුරු පෙද්ශෙය් එක් එක් කන්නවලදී නිෂ්පාදනය 
කරනු ලබන එළවලු වර්ග එම දිසත්ික්කෙය් 
අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කිරීෙමන් පසු ඉතිරි වන 
පමාණෙයන් අෙනකුත් දිසත්ික්කවල අවශ්යතා 
සඳහා යවනු ලබන එළවලු වර්ග වන්ෙන්, 
අර්තාපල්, බීට්රූට්, කැරට්, මාළු මිරිස,් වට්ටක්කා, 
අළු පුහුල්, බටානා, මුරුංගා, පෙතෝල, තක්කාලි, 
ෙගෝවා, තිබ්බටු, කරවිල, එළබටු, අළු ෙකෙසල්, 
බටු යන එළවලු වර්ගයි.  

  2013/2014 මහ හා යල කන්නවල නිෂ්පාදිත 
එළවලු පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 1,09,652කි. 
උතුරු පෙද්ශෙය් අවශ්යතාවලින් පසු ඉතිරි වූ 
පමාණය ෙමටික් ෙටොන් 22,052කි.  

 (iii.)  සෙතොස ආයතනය විසින් උතුරු පෙද්ශෙය් 
ෙගොවීන්ෙග් එළවලු මිලට ගැනීමක් සිදු 
ෙනොෙකෙර්. 

(ආ)  (i.)  ෙද්ශීය අවශ්යතාවට සරිලන පරිදි ලූනු නිෂ්පාදනය 
ෙනොෙව්. 

 (ii.)  ආනයනය කරනු ලබයි. 

 (iii.)  පධාන වශෙයන් ඉන්දියාෙවන් ආනයනය කරනු 
ලැෙබ්. ඊට අමතරව ඇතැම් වර්ෂවලදී චීනය හා 
පාකිසත්ානෙයන්ද ආනයනය කර ඇත. 
අපනයනය කිරීමක් සිදු ෙනොෙව්. 

(ඇ)  (i.)  ෙනොමැත. 

  සාමාන්යෙයන් වාර්ෂික ෙද්ශීය අර්තාපල් 
නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 80,000ක් වන අතර 
පරිෙභෝජන අවශ්යතාව ෙමටික් ෙටොන් 
2,00,000කි. 

 (ii.)  ආනයනය කරනු ලැෙබ්. අපනයනය කිරීමක් සිදු 
ෙනොෙව්. 

 (iii) ඉන්දියාව, පාකිසථ්ානය සහ චීනය යන රටවලින් 
අර්තාපල් ෙමරටට ආනයනය කරනු ලැෙබ්. 

 (iv) ඔව් . අර්තාපල් කිෙලෝගෑම් එකක් රුපියල් 80.00ක 
සථ්ාවර මිලකට ෙගොවීන්ෙගන් ගනු ලැෙබ්. 

 (v) සාමාන්යෙයන් සෙතොස ආයතන ය අර්තාපල් මිලදී 
ගැනීෙම් නිරත ෙනොවන අතර, 2014 වර්ෂෙය් 
අර්තාපල් අතිරික්තයක් පැවති අවසථ්ාෙව් සෙතො ස 
ආයතනය ඊට මැදිහත් වී අර්තාපල් මිලදී ෙගන 
ඇත.  

(ඈ )  (i) ෙමම අමාත්යාංශයට අයත් ආයතන මඟින් උතුරු 
පෙද්ශෙය් ෙගොවීන්ට ෙගොවිතැන් කටයුතු 
ෙවනුෙවන් ආපදා ණය මුදල් ලබා දී ෙනොමැත.  

  ෙපොෙහොර සහනාධාර ලබා දීමක් සිදු ෙකෙර්. 
2014/ 2015 මහ කන්නෙය් ෙගොවීන් 66018කට 
යූරියා ෙමටික්ෙටොන් 81559ක්ද, ටී.එස.්පී. 
ෙමටික්ෙටොන් 23848ක් ද, එම්.ඕ.පී. ෙමටික්ෙටොන් 
21808ක් ද ලබා දී ඇත.  

  එෙමන්ම 2014/ 2015 මහ කන්නෙය් රුපියල් 
443165603.98ක බිත්තර වී ෙනොමිෙල් ලබා දී 
ඇත. 

    (ii) ෙපොෙහොර හා බිත්තර වී සහනාධාර පමණක් 
වව්නියාව, මුලතිව්, කිලිෙනොච්චි, යාපනය, 
මන්නාරම යන දිසත්ික්කවල දිසත්ික් 
ෙල්කම්වරුන් මඟින් ෙගොවීන්ට ලබා දී ඇත. 

 

 (iii) බැංකුවලින් ලබා ගන්නා ලද ෙගොවි ණය කපා 
හැරීම ට රාජ්ය මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙහෝ මුදල් 
අමාත්යාංශෙයන් ෙමෙතක් දැනුවත් කිරීමක් සිදු වී 
ෙනොමැත.  

  ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
ෙගොවිජන බැංකු මඟින් ෙගොවීන් ෙවත ලබා ෙදන 
ෙගොවි ණය සඳහා මූල්ය පතිපාදන සපයා ගනු 
ලබන්ෙන්, එම ෙගොවීන් විසින්ම ෙගොවිජන 
බැංකුෙව් ෙයොදවන ලද තැන්පත් මුදල් හා 
ඔවුන්ෙග්ම ෙකොටස ් මුදල්වලිනි. එබැවින් එම 
ණය කපා හැරීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැත. 

(ඉ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

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

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

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

 
 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS   

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 125 of 
the Parliament, the Committee on Public Accounts shall consist of 
twenty four (24) members to be nominated by the Committee of 
Selection."  

 

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

 
 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES   

 
 

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 126 of 
the Parliament, the Committee on Public Enterprises shall consist of 
twenty four (24) members to be nominated by the Committee of 
Selection."  

 

 

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

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
ெபா  ம க்கள் பற்றிய கு  

COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS   
 

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

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 128 of 
the Parliament, the Committee on Public Petitions shall consist of 
twenty (20) members to be nominated by the Committee of 
Selection."  

 

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

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස ්කළමනාකරණ ආයතනය 
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக ஆளணி காைம நி வகம் (தி த்தம்) 
சட்ட லம் 

INSTITUTE OF PERSONNEL MANAGEMENT, SRI LANKA 
(AMENDMENT) BILL  

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා : 
"ජාතික රාජ්ය සභාෙව් 1976 අංක 24 දරන ශී ලංකා ෙසේවා පිරිස් 
කළමනාකරණ ආයතනය සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය." 

ஸ 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5)இன்ப  ெதாழில் மற் ம் 

ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Labour and Trade Unions Relations for report. 
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කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු 

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.  

 
වංචා හා දූෂණ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු  

ஊழல் மற் ம் ேமாச கள் ெதாடர்பான 
விசாரைணகள் 

 INVESTIGATIONS INTO FRAUD AND CORRUPTION    

 
[අ.භා. 1.30] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

 "ලංකාෙව් මෑත ඉතිහාසය තුළ විශාල වශෙයන් ඉහළ ෙගොස් තිබූ වංචා හා 
දූෂණ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ සිදුකළ යුතු බවටත් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
වරදකරුවන්ට දඬුවම් ලබාදිය යුතු බවටත් ඔවුන් විසින් ෙකොල්ලකන ලද 
මහජන ධනය නැවත අත්පත් කරගත යුතු බවටත් විශාල සංවාදයක් 
පසුගිය කාලෙය් රට තුළ පැවතිණි. 

 ෙමය ෙකතරම් බලවත් වීද යත් පසුගිය ජනවාරි 08 ජනාධිපතිවරණය 
ඉලක්ක කරගනිමින් පකාශයට පත් ෛමතී පාලනයක් දින 100කින් අලුත් 
රටක් මැතිවරණ පකාශෙය්ද ෙපබරවාරි 05වැනි දිනට නියමිත වී තිබුෙණ් 
'පසුගිය කාලෙය් සිදුවී ඇති මහා පරිමාණ දූෂණ ෙසොයා බැලීම සඳහා 
විෙශේෂ විනිශ්චය සභා පත්කිරීම' යන්නය. 

ෙකෙසේ වුවද, නව ආණ්ඩුව යටෙත්ද ෙමම වංචා හා දූෂණවලට එෙරහිව 
පමාණවත් කියාමාර්ග ෙගන ෙනොමැති බවටත් සිදුෙවමින් ඇති විමර්ශන 
කටයුතු අෙප්ක්ෂා කළ තරම් ෙව්ගයකින් ඉදිරියට ෙනොයන බවටත් 
වර්තමාන ආණ්ඩුවටද දූෂණ පිළිබඳ පබල  ෙචෝදනා එල්ල වී ඇති බවටත් 
ජනතාව තුළ ඇත්ෙත් බලවත් කණස්සල්ලකි. එෙමන්ම පසුගිය කාලෙය් 
වංචා දූෂණ විමර්ශන කටයුතුවලට නිලධාරීන්ෙග් හා ෙද්ශපාලකයින්ෙග් 
බලපෑම් සිදුෙවමින් තිෙබන බව ෙපෙනන්නට ති ෙබ්. විෙශේෂෙයන් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් අවි ගබඩා සහ නැව් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතුවලදී ෙමම තත්වය 
පැහැදිලිව දක්නට ලැබිණි. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ වංචා දූෂණ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කටයුතු බලපෑම්වලින් 
ෙතොරව සාධාරණ ෙලස සිදුවිය යුතු බවටත්, ඒවාට සම්බන්ධ 
වරදකරුවන්ට එෙරහිව කඩිනමින් නීතිය කියාත්මක විය යුතු බවටත්, 
ඔවුන් විසින් ෙකොල්ලකන ලද මහජන ධනය නැවත රටට අත්පත් කර ගත 
යුතු බවටත් ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි."  

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 84. (vi)හි ෙමෙසේ 

සඳහන් වී තිෙබනවා: 

"අධිකරණ විනිශ්චයට භාජනව ඇති ෙහෝ අධිකරණෙය් තීන්දුව දීමට ඇති 
කිසිම කරුණක් ගැන කවර මන්තීවරයකු විසින් ෙහෝ සඳහන් ෙනොකළ 
යුතු ය." 

ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 32528/2015 
දරන අංකය යටෙත් ගාල්ල මෙහස්තාත් අධිකරණයට "බී" 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එහි ඊළඟ නඩු දිනය වන්ෙන් 
2016 ෙපබරවාරි 25 වැනි දා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. එම නිසා ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් විවාද කිරීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
නීතිරීතිවලට පටහැනියි කියා අප විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් අධිකරණෙය් නඩුවක් විභාග ෙවමින් 
තිෙබන නිසා. මා ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා.  එම නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කිරීෙමන් ඒ සියලු 
ෙදනාටම අගතියක් සිදු වනවාය කියා මා විශ්වාස කරනවා. නමුත්  
මුදල් විශුද්ධිකරණය - money laundering - සම්බන්ධෙයන් 
බලවත් සාක්ෂි තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ෙබොෙහෝ අයට අගතියක් සිදු වන බව මා දන්නවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මාත් ෙම් ගැන අධ්යයනය කළා. ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොෙහෝ අයට අගතියක් සිද්ධ වන 

බව මා දන්නවා. හැබැයි, මා ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට සිද්ධ වුණු අගතිය පිළිබඳවයි. අපි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු වන්ෙන් තනි තනි පුද්ගලයන්ට සිද්ධ 
වන අගතිය පිළිබඳව ෙනොෙවයි. මහජනයාෙග් ෙද්ෙපොළ ෙකෝටි 
පෙකෝටි ගණනින් අහිමි වීම නිසා  මහජනයාට සිදු වී තිෙබන 
අගතිය පිළිබඳව  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සාකච්ඡා කළ යුතුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
ගාල්ල මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් විභාග වන්ෙන් පා ෙවන අවි 
ගබඩාවක් පවත්වාෙගන යෑම පිළිබඳව ගාල්ෙල් OIC මහත්මයා 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පැමිණිල්ලට අදාළ නඩුව. ගරු 
කථානායකතුමනි, නීතිපතිවරයා විසින් ෙකොළඹ මෙහස්තාත් 
අධිකරණයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර කිව්වා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ්  
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් අපරාධමය නඩුවක් පැවරීමට 
ෙහෝ අපරාධමය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට නැහැ, මුදල් 
විශුද්ධිකරණ පනත අනුව ෙහෝ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව අනුව ඉදිරි කියා මාර්ග ගත යුතු බව. 
ඒක ඉදිරියට කියාත්මක වීමට තිෙබන ෙදයක්. මෙහස්තාත් 
අධිකරණයට ගිහිල්ලා නීතිපතිවරයා පැහැදිලිව කිව්වා, අපරාධමය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නඩුවක් පවත්වා ෙගන යෑමට ඉඩ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳව නඩුවක් ෙකොළඹ මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් නැහැ. ඒ 
නිසා  මා  ෙම් සාකච්ඡා කරන විෂය කිසිෙසේත්ම අධිකරණෙය් 
විභාග ෙවමින් පවතින කරුණක් ෙනොෙවයි, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, this is not a matter - 

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

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, this is not a matter that is sub judice. 

When a "B" Report is filed in court that does not mean 
that the matter is pending adjudication. If there is a court 
case that has started, the matter is pending adjudication. It 
is only then that the Parliament refrains from going into 
the matter.  Just filing a "B" Report does not mean that a 
matter is before court for adjudication. Even previously, 
there have been Rulings from the Chair that a "B" Report 
does not necessarily mean that a matter is sub judice. I 
concur with the Hon. Anura Dissanayake that this is a 
matter that is of great public importance and this must be 
debated. Thank you.        

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් කරුණ  මාත් අධ්යයනය කළා. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරලා තිෙබන්ෙන් දූෂණයට සම්බන්ධ අෙනක් කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන්. ෙමහි  sentence එකක් තිෙබනවා, "විෙශේෂෙයන්ම 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අවි ගබඩාව සහ නැව් පිළිබඳ පරීක්ෂණ 
කටයුතුවලදී ෙමම තත්ත්වය පැහැදිලිව දක්නට ලැබුණි" කියලා. 
එච්චරයි ඒ සම්බන්ධෙයන් තිෙබන්ෙන්. අෙනක් සියලු ෙද්ම 
තිෙබන්ෙන් දූෂණය සම්බන්ධෙයන්. ඒ නිසා 84 (vi) ස්ථාවර 
නිෙයෝගය  යටෙත්,  ෙම් කරුණ හැර අෙනකුත් සියලු කාරණා  
ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවසර ෙදන්න පුළුවන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම උත්සාහ කරන්නම්,  ඇවන්ට් 

ගාර්ඩ් ගනුෙදනුව පිළිබඳ කතා කිරීෙම්දී අධිකරණය පිළිබඳවත්, 
අධිකරණ ඇමතිතුමා පිළිබඳවත් සඳහන් ෙනොකර ඉන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ කරුණ උසාවිෙය් තිෙබන නිසා, ඒකට යටත්වයි මම අවසර 

ෙදන්ෙන් ගරු මන්තීතුමනි.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තව අවශ්ය නම් ගරු කථානායකතුමනි, ගාලු දිස්තික්කෙය් 

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා ගැනත් කථා ෙනොකර ඉන්නම්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් ගැන අපි ගත්ත තීරණය අනුව කටයුතු කරමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කියන්ෙන් එෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අපි එෙහම 

එකඟතාවකට එමු.  ගාලු දිස්තික් නායකයා ගැන කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. අධිකරණ ඇමති ගැන කථා කරන්ෙනත් නැහැ. ඉස්ෙසල්ලා 
ෙපොලීසිය භාරව හිටපු, -දැනුත් ඉන්න- ඇමතිතුමා ගැන කථා 
කරන්ෙන්ත් නැහැ.  ඕනෑ නම් එෙහම එකඟතාවකට එමු, 
අගතියක් සිද්ධ ෙවන නිසා. ෙමොකද, මටත් මුහුණ බලාෙගන  ඒවා 
කියන්න අමාරුයි. ෙමොකද, ෙමතැනින් පිටතදී එතුමන්ලා අපට  
හම්බ ෙවනවා ෙන්. ඒත් ෙමෙහම මුහුණ බලාෙගන ඒ කරුණු 
කියන්නත්  සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් කමක් නැහැ. ඒ ගැන 
මම පෙව්ශෙමන් කථා කරන්නම් ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 
ලබා දීපු උපෙදස් අනුව.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වංචා, දූෂණ පිළිබඳව වැඩිපුර 
සාකච්ඡාවට බඳුන් වුෙණ් මීට දශක ෙදක තුනක කාලයක සිටයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු අමාත්යවරෙයක් පුත්තලම් 
දිස්තික්කෙයන් ෙපොල් අක්කරය රුපියල් ෙදක ගණෙන් මිල දී 
ගැනීම පිළිබඳව 1994 මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී සාකච්ඡාවට බඳුන් 
වුණා අපට මතකයි. 1977 - 1994 කාලෙය් පැවති එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජය හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තශාලාව වික්ෙක් ගබඩාෙව් 
තිබුණු සීනි ෙතොගයටත් වඩා අඩු වටිනාකමකට. හිඟුරාන සීනි 
කර්මාන්තශාලාව විකුණනෙකොට එහි ගබඩාෙව් තිබුණු සීනි 
ෙතොගය බැලුවා නම් ෙපෙනනවා, සීනි කර්මාන්තශාලාෙව් මිලටත් 
වඩා ගබඩාෙව් තිබුණු සීනි ෙතොගෙය් මිල වැඩි  බව. ඒ නිසා 1994 
මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී ෙම් වංචා, දූෂකයන්ට දඬුවම් ලබා දිය යුතු 
බව පකාශයට පත් වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය කිව්වා මට මතකයි, මහ ජනයාෙග් ෙද්පළ 
ෙහොරකම් කරන ලද අය, නාසත්ි කරන ලද අය ෙගෝල්ෙෆේස් 
පිට්ටනියට ෙගනිහිල්ලා එල්ලනවා, හම ගහනවා කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපිත් හවසට ඉඳ හිට ගිහිල්ලා 
බලාෙගන හිටියා, එක ෙහොෙරක්වත් ෙගනැල්ලා හම ගහයි ද 
කියලා. හැබැයි සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙහොරු හම ගහනවා 
ෙවනුවට ඒ ආණ්ඩුවට සිද්ධ වුණ ෙද් තමයි, ෙටලිෙකොම් 
ගනුෙදනුව පිළිබඳව විශාල විවාදයක් ෙම් පාර්ලි ෙම්න්තුෙව් 
පවත්වන්නට වීම. ඒ වාෙග්ම, සිෙමන්ති කම්හල විකිණීම  - 
තවක්කාල් ගනුෙදනුව- පිළිබඳව  විශාල විවාදයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණා. ගෑස ් කර්මාන්තශාලාව ෙෂල් ගෑස් 
සමාගමට විකිණීම පිළිබඳව විශාල විවාදයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිබුණා. වාෙන් සංස්ථාව විකිණීම පිළිබඳව විශාල විවාදයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණා. දියවන්නා ඔය ආසන්නෙය් ඉඩම් 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට විකිණීම විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු 
දීලා තිබුණා. වංචනිකයන් ෙගෝල්ෙෆේස ් පිට්ටනියට ෙගනිහිල්ලා 
හම ගහලා එල්ලන්න බලාෙගන හිටපු ආණ්ඩුව පාලනෙයන් 
ඉවත්ව ගිෙය් ඒ විධිෙය් බරපතළ ගණෙය් මහා වංචා, දූෂණ 
ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා.  
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2001 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී ඒවා 
බරපතළ කරුණු බවට පත් වුණා. හැබැයි, ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? 
2001 - 2004 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් තමයි ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාව විකුණුෙව්. 2003 මාර්තු මාසෙය් 28 වැනි දා 
තමයි ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විකුණුෙව්. 2003 මාර්තු මාසෙය් 
28 වැනි දා ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වික්ෙක් ජිබාල්ටාහි පිහිටි 
සමාගමකට. හැබැයි, ඒ සමාගම පි හිෙටව්ෙව් අෙපේල් මාසෙය් 01 
වැනි දා. මාර්තු මාසෙය් 28 වැනි දා ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව 
විකුණන ෙකොට එෙහම සමාගමක්වත් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් 
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ තරම් දූෂණවලට 2001 - 2004 පාලනය ෙයොමු 
වුණා.  

ෙතල් සංස්ථාව සතුව තිබුණු ඉතාම වැදගත් අංශය තමයි නැව් 
ෙතල් අංශය. ඒක Lanka Marine Services (Pvt) Limited කියලා 
ෙපෞද්ගලික සමාගමක්  හදලා කරලා වික්කා. වරාෙය් ෙතල් ටැංකි 
අටයි, වරායට අයිතිව තිබුණු ඉඩම් අක්කර 08යි, රූඩ් 02ක් වික්කා. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒවා වික්ෙක් රුපියල් මිලියන 1,100ට. 
ෙතල් ටැංකි අෙට් වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,100ට ගණනය 
කළා. ඉඩමත් රුපියල් මිලියන 1,100ට ගණනය කළා. ඒ අනුව 
භාණ්ඩාගාරයට එන්න ඕනෑ, රුපියල් මිලියන 2,200ක්. නමුත් 
අවසානෙය් ෙමොකද  වුෙණ්? ඉඩමට රුපියල් මිලියන 1,100යි. 
ෙතල් ටැංකිවලට රුපියල් මිලියන 1,100යි. ඒ අනුව රුපියල් 
මිලියන 2,200ක් භාණ්ඩාගාරයට එන්න ඕනෑ. හැබැයි, 
භාණ්ඩාගාරයට ආෙව් මිලියන 1,100යි. සල්ලි  ෙපන්වලා ෙතල් 
ටැංකි ටික ගත්තා; ආපහු සල්ලි සාක්කුවට දාගත්තා. නැවත ඒ 
සල්ලිම දීලා ඉඩම ගත්තා. ෙම් විධිෙය් බරපතළ වංචා සහ 
ගනුෙදනුවලට හවුල් ෙවලා තමයි 2004 දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුව පාලනෙයන් ඉවත් ෙවලා ගිෙය්. ඒ ෙවලාෙව් දී 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට සිද්ධ වුණා, Lanka Marine Services (Pvt) 
Limited විකිණීම පිළිබඳව නඩු තීන්දුවක් දීලා නැවත රජයට 
පවරා ගන්න. ඒ වාෙග්ම, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා 
ඇතුළු ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ පිරිසකට අධිකරණයට ගිහිල්ලා ශී ලංකා 
රක්ෂණ සංස්ථාව නැවත ජනතාවට පවරා ගන්න සිද්ධ වුණා. 
වංචා, දූෂණ  සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා 2001 දී බලයට පත් වුණු 
තමුන්නාන්ෙසේලා යළි ඒ පීල්ෙල්ම, ඒ ගමනම දිගින් දිගටම ගමන් 
කරමින් තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊට පසුව වංචාව, දූෂණය හා නාස්තිය 
පිළිබඳව වැඩිම සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු, වැඩිම ආන්ෙදෝලනයට 
තුඩු දුන්, වැඩිම අවධානයට ලක් කරපු මැතිවරණය තමයි 2015 
ජනාධිපතිවරණය. ඒ ෙකොච්චරද කියනවා නම්, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයා මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් දී කිව්වා, එතුමා 
ජනාධිපති වුණාට පස්ෙසේ airport එක වහනවා කියලා. එෙහම 
කිව්වා. ඒකට විෙරෝධය එන ෙකොට පස්ෙසේ එතුමා කිව්වා, "නැහැ. 
එෙහම ෙනොෙවයි කිව්ෙව්" කියලා. හැබැයි, එතුමා කිව්වා ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ වහනවා කියලා. ඒෙක් අර්ථය වුෙණ්, ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළ වහනවා කියන එක ෙනොෙවයි. වංචනිකයන්ට පැනලා 
යන්න, වංචනිකයන්ට හැංෙගන්න කිසි ෙසේත්ම ඉඩ ලබා ෙනොෙදන 
බව තමයි එතුමා ඒ අවස්ථාෙව් දී පකාශ කෙළේ.  

ඒ වාෙග්ම, "ෙවනසකට එක්ෙවමු. ෛමතී පාලනයක්. දින 
100කින් අලුත් රටක්" කියන වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙපබරවාරි මාසෙය් 
5වැනි දා වැඩසටහන හැටියට ඇතුළත් කර තිෙබන ෙද් මම 
කියවන්නම්: 

 "පසුගිය කාලෙය් සිදුවී ඇති මහා පරිමාණ දූෂණ ෙසොයාබැලීම සඳහා 
විෙශේෂ විනිශ්චය සභා පත් කිරීම." 

කවදාටද ඒක කරන්න ඕනෑ? ඒක කරන්න ඕනෑ ෙපබරවාරි 
මාසෙය් 5වැනි දාට. දින 100 වැඩසටහන අනුව ෙමම විනිශ්චය  
සභා ස්ථාපිත කිරීම ෙපබරවාරි මාෙසේ 5වැනි දාට කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් වන ෙකොට ෙනොවැම්බර් මාසයත් ගත ෙවමින් තිෙබනවා. 
නමුත්, එවැනි විනිශ්චය සභාවක් පත් කර නැහැ.  

පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් පැවැති මැතිවරණය ෙවලාෙව් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? “මාස හැෙටන් අලුත් රටක්. 
වර්තමානෙය් පවතින අල්ලස් ෙහෝ  දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසම, ජාත්යන්තර වශෙයන් පිළිගත් දූෂණ විෙරෝධී 
පිළිෙවත්වලට අනුව අධිබලැති ස්වාධීන දූෂණ මැඩ පැවැත්වීෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කරන්ෙනමු. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙහොංෙකොංහි දූෂණ විෙරෝධී ෙකොමිසම හා එක්සත් රාජධානිෙය් 
බරපතළ වංචා විමර්ශන කාර්යාංශය ෙමහිදී ආදර්ශයට ගනු ඇත"  
කිව්වා. ෙහොංෙකොවල තිෙබන විධියට, එංගලන්තෙය් තිෙබන 
විධියට ෙම් රෙට් වංචා හා දූෂණ පිළිබඳව විමර්ශනය කරන්න 
ෙකොමිෂන් සභාවක් ස්ථාපිත කරනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
පසු ගිය මැතිවරණෙය් දී කිව්වා. ඒ වාෙග්ම, එම පකාශනෙය් 
''අපරාධ මඟින් රැස් කරන ලද ධනය නැවත අත්පත් කර ගැනීෙම් 
නීති ෙගෙනන්න පමුඛත්වය දී කටයුතු කරන්ෙනමු" කියලා 
කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? අපරාධ මඟින් 
එක්රැස් කර ෙගන තිෙබන ධනය නැවත අත්පත් කර ගන්න 
පමුඛතාවක් දී කටයුතු කරනවාය කිව්වා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාට ජනාධිපති පුටුෙව් වාඩි ෙවන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුව පැත්ෙත් වාඩි ෙවන්න මැතිවරණ 
ෙදකක දී ෙම් රෙට් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට දුන්න ජන වරම 
ෙමොකක්ද?  තමුන්නාන්ෙසේලා පිටු පස තිෙබන බලය ෙමොකක් ද? 
ඒ අන් කවරක්වත් ෙනොෙවයි. ජනතාවෙග් විශාල 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුණා, ෙම් වංචනිකයන්ට, දූෂිතයන්ට 
දඬුවම් ලබා දීමත්, ඔවුන් නීතිය හමුවට පමුණුවීමත්, එම ෙද්ෙපොළ 
යළි මහජනතාව අත්පත් කර ගැනීමත් ගැන. ෙම්ක තමයි, පධාන 
බලාෙපොෙරොත්තුව බවට පත් වී තිබුෙණ්.  ගරු කථානායකතුමනි, 
දැන් සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් ද? ඒවා  එෙසේ තිබියදී 
තමුන්නාෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට මෑත කාලෙය් මහ බැංකුෙව් 
බැඳුම්කර පිළිබඳව විශාල ගනුෙදනුවක ෙචෝදනාවන් එල්ල වී 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE  එක ඉදිරිපත් 
කරන ලද වාර්තාව අද පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව්වත් නැති වන 
තත්ත්වක් ඇති වී තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, බැඳුම්කර 
වංචා පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන්න නැවත පාර්ලිෙම්න්තු COPE 
සභාවට පවරා ගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගල් 
අඟුරු ෙටන්ඩරයක් පිළිබඳව ජනපති, අගමැති ඇතුළු ඇමති 
මණ්ඩලයට එෙරහිව මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සමක් ෙගොනු 
ෙවලා තිෙබනවා. එක කාලයක හිටපු පාලන අධිකාරිෙය් විවිධ 
වුවමනාවන් සන්තර්පණය කරන ලද කණ්ඩායමක් තමයි, ෙම් ගල් 
අඟුරු මාෆියාෙව් ෙයදී තිබුෙණ්. අද තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත 
ඒවාට අවතීර්ණ ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
වංචාෙව්, දූෂණෙය් ෙයදුණු අය නීතිය හමුවට පමුණුවනවා 
ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආරක්ෂකයන් බවට 
පත් වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුව සම්බන්ධ 
පරීක්ෂණය ගැන මා කියන්න යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒ 
ගනුෙදනුව ආරක්ෂා කරන්න ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් මැදිහත් 
වුණා. ඒ ගනුෙදනුකරුවන් ආරක්ෂා කරන්න ආණ්ඩුෙව් 
කණ්ඩායම් මැදිහත් වුණා. මම කියනවා ගරු කථානායකතුමනි, 
ජනවාරි මාසෙය් 10 වැනි දා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අධිපති, නිශ්ශංක 
ෙසේනාධිපති යන අය ජනාධිපතිවරයා මුණ ගැසුණු බව. මුණ 
ගැස්සුවා. එතෙකොට ජනාධිපතිතුමා දිනුවා විතරයි. ඒ නිසා මා 
දන්ෙන් නැහැ, සුබ පතන්න පැමිණියා ද කියා. හැබැයි,  ජනවාරි 
මාසෙය්  09 වැනි දා තමයි ජනාධිපතිතුමා දිවුරුම් දුන්ෙන්. එතුමාව 
10 වැනිදා මුණ ගැෙසන්ෙන් කවුද? ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අයිතිකරුවා. 
මුණ ගස්සන්ෙන් කවුද? වජිර අෙබ්වර්ධන අමාත්යවරයා. ෙම්කයි 
ඇත්ත කථාව. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන්  ෙම්වා  යටපත් 
කරන්න ෙම් රෙට් ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ කියලා ද? තමුන්නාන්ෙසේට 
නැඟිටලා "නැහැ," කියලා කියන්න පුළුවන් ද? ජනවාරි 10 වැනි දා 
ජනාධිපතිවරයා මුණ ගැසුණු තැන්වල තිෙබන කැමරා පද්ධතිවල 
එම සිදුවීම සටහන් ෙවලා ඇති. ගිහිල්ලා බලන්න. 
ගනුෙදනුකරුවන් ආරක්ෂා කරන කියා මාර්ගවලට 
තමුන්නාන්ෙසේලා අවතීර්ණ වුණා.  Files හංගන්න පටන් ගත්තා; 
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නිලධාරින් බිය වද්දන්න පටන් ගත්තා; විවිධ කියා මාර්ග හරහා 
ෙම් වංචනිකයන්ට දඬුවම් ෙදන කියා මාර්ග අඩපණ කරන්න 
පටන් ගත්තා. ඒ නිසා වංචනිකයන්ට, දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා 
ෙදන්න කටයුතු කරනවාය කියා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ආපු ආණ්ඩුව 
අද වංචනිකයන්ෙග් ආරක්ෂකයන් බවට පත් වී තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් වංචා, දූෂණවලට 
හවුල් වුණු අයෙගන් බහුතර පමාණයක් අද ඇමති මණ්ඩලෙය් 
සිටිනවා. ඒ අයට අමාත්ය ධුර ලබා දී තිෙබනවා. පසු ගිය 
මැතිවරණ සමෙය්දී එතෙනෝල් ව්යාපාරය සම්බන්ධ සිදුවීම විශාල 
ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දුන්නා.  එතෙනෝල් ව්යාපාර ෙය් 
හවුල්කරුවන්ට දඬුවම් ලබා දීම පිළිබඳව විශාල සංවාදයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිබුණා, ගරු කථානායකතුමනි. හැබැයි, 
එතෙනෝල් ව්යාපාරෙය් පධාන හවුල්කරුවන් අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්. අෙප් රෙට් කුඩු 
ව්යාපාරය පිළිබඳ, එහි හවුලකරුවන් පිළිබඳ කාරණය විශාල 
ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දීලා තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, 
Police Narcotics Bureau එෙකන් කුඩු වටලන්නට  මීගමුෙව් 
එක්තරා ස්ථානයකට, හිටපු පළාත් සභා ඇමතිවරයකුෙග් ෙගදරට 
ගියා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  එෙහම නිකම් යන්ෙන් නැහැ. ඔහු 
ඉතාමත් බලවෙතක්.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
කවුද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමන්ලන්ෙග් ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිවරෙයක්. ඉස්සරහ පුටුව බලන්න. මෙගන් අහන්න එපා, 
කවුද කියලා. ලජ්ජයි.  ඉස්සරහ පුටුෙව් වාඩි කරවාෙගන, තමන් 
පස්සට ෙවලා වාඩි ෙවලා මෙගන් අහනවා, "කවුද?" කියලා. 
අයිෙයෝ! ලජ්ජයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, Police Narcotics Bureau එෙකන් 
මීගමුෙව් සිටින පළාත් සභා ඇමතිවරයකුෙග් ෙගදරට ගිහිල්ලා 
කුඩු ෙහොයන්ෙන් නිකම් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා ෙතොරතුරු ෙහොඳට 
තිෙයන්න ඕනෑ. ඕනෑ තරම් ගෙම් කසිප්පු අල්ලන්න සිරිපාලෙග් 
ෙගදරට ෙපොලීසිය පනිනවා. හැබැයි පළාත් සභා ඇමතිවරයකුෙග් 
ෙගදරට එෙහම පනින්න නම් සාධක, ෙතොරතුරු සත්ය සහිතව 
තිෙබන්නට ඕනෑ. නැත්නම් එම නිලධාරීන්ට ෙගදර යන්න සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි Police Narcotics Bureau එෙකන් ඒ 
ෙගදරට ගිෙය්. Police Narcotics Bureau එෙකන් ෙගදරට 
ගිහිල්ලා ටික ෙව්ලාවකින් සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද ? හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා ගුවන් යානෙයන් ගිහිල්ලා ඒ ෙගදරට බැස්සා.  
බැහැලා ගිහින් බදා ගත්තා. බදාෙගන ෙපන්වපු සංඥාව ෙමොකක්ද? 
Police Narcotics Bureau එකට දීපු සංඥාව තමයි, "අල්ලන්න 
එපා. ෙම් අෙප් හවුල් බඩු,  ෙම්වා අපි එකට කරන බිස්නස්" කියන 
එක. ඒවා තමයි මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්ත් කථා කෙළේ.  ඒක තමයි 
ඉතිහාසය. හැබැයි ඒ ෙගොල්ලන් අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු. කුඩුවලට හවුල් වුණු, එතෙනෝල් 
ව්යාපාරවලට හවුල් වුණු, වංචනික කියාවලට හවුල් වුණු විශාල 
පමාණයක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් බවට පත් 

ෙවලා ඉන්නවා; නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් බවට පත් ෙවලා ඉන්නවා. 
එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුව වංචනිකයන්ට, දූෂිතයන්ට දඬුවම් ලබා 
ෙදයි කියලා අපට අෙප්ක්ෂා කරන්න පුළුවන් ද? සියතින් තමන්ෙග් 
ෙගල වැල ලා ගනියි කියලා අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා අද තමුන්නාන්ෙසේලා වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, වංචනිකයන්ෙග්  පාලනයක් බවටත් පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. වංචනිකයන්ෙග් ෙමෙහයවීමක් බවට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනය පත් ෙවමින් තිෙබනවා.    

ෙම් රෙට් මහජනයාෙග් ෙද්ෙපොළ ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් 
නාස්ති කරපු විධිය මා එකින් එක කියන්නම්, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙම් සාමාන්ය ධනය ෙනොෙවයි. අෙප් ඈත ගමක 
ඉන්න ෙගොවි අම්මා, තාත්තා ෙකෙනකු ඉස්පිරිතාලයට ගිෙයොත් 
ෙබෙහත් ෙපත්ත නැහැ. අෙප් රෙට් දුවා දරුවන්ට ඉංගීසි ඉෙගන 
ගන්න පාසෙල් ඉංගීසි ගුරුවරයා නැහැ; කීඩා පිට්ටනිය සුද්ද කර 
ගන්න සල්ලි නැහැ; lab එෙක් පරීක්ෂණ කරන්න උපකරණ ටික 
නැහැ. ෙම් මහජනයාෙග් ධනයයි නාස්ති ෙවන්ෙන්.  

තමන්ෙග් කනකර උකස් කරන්නට සිදු වුණු අෙප් රෙට් ඈත 
පිටිසර ෙගොවි අම්මා, තාත්තා ෙකෙනකුට  ඒවා ෙබ්රා ගන්න 
විධියක් නැහැ. තමන්ෙග් ජීවිතය පවත්වාෙගන යන්න තරම් 
ආදායමක් නැහැ. අෙප් රෙට් විශාල මහජනතාවක් අතිශය පීඩාවට 
පත් ෙවලා තිබියදී ඉතා කුඩා හවුල්කාර කණ්ඩායමක් ෙම් රට 
ෙමෙහයවනවා. ඒක ඇතුෙළේ ඉන්නවා, ෙද්ශපාලනඥයන්; ඒක 
ඇතුෙළේ ඉන්නවා, නිලධාරින්; ඒක ඇතුෙළේ ඉන්නවා, ඩීල්කරුවන්.  
ෙද්ශපාලකයන්, නිලධාරින්, ඩීල්කරුවන් කිහිප ෙදෙනක් ෙම්  මුළු 
රෙට්ම සාරය උරාෙගන ෙබොනවා.  

පසු ගිය කාලෙය් මඟ නැඟුම පිළිබඳව, මහා මාර්ග පිළිබඳව, 
විවිධ ඉදිකිරීම් පිළිබඳව පධාන ඩීල්කරුවා බවට පත් වුෙණ් කවුද? 
තිරුකුමාර් නෙඩ්සන්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති, ඔහු පධාන 
ඩීල්කාරෙයක් හැටියට තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සාකච්ඡාවට 
භාජන වුෙණ්. හැබැයි මම අහනවා, ජනවාරි මාසෙය් 9වැනි දා 
පාන්දර  රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා - එතෙකොට විපක්ෂ නායක - 
අරලියගහ මන්දිරයට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව හම්බ ෙවන්න 
ගිෙය් කාත් එක්කද  කියලා. එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. 
එතුමා පාන්දර තුනහමාරට අරලියගහ මන්දිරයට ගිෙය්, තිරුකුමාර් 
නෙඩ්සන් එක්කයි. එතෙකොට තිරුකුමාර් නෙඩ්සන්ට දඬුවම් ලබා 
ෙද්විද? පභාත් නානායක්කාර සිටින්ෙන් ෙකොෙහේද? ලංකාෙව් 
පධාන ඩීල්කරුවන් අද තමුන්නාන්ෙසේලාත් සමඟ ෙපළ ගැසිලා 
සිටිනවා. එතෙකොට ෙද්ශපාලකයන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් සමඟ; 
ඩීල්කරුවන් තමුන්නාන්ෙසේලාත් සමඟ; නිලධාරින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් සමඟ.  

ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා කළු ෙපොත කියලා එකක් 
ගැහුවා. කළු ෙපොෙත් අංක 1 කවුද කියලා මට කියන්න? කළු 
ෙපොෙත් අංක 1  කවුද? ජනාධිපති ෙල්කම්. ගරු මංගල සමරවීර 
ඇමතිතුමා, නිලධාරින්ෙග් සහ ෙද්ශපාලකයන්ෙග් නම් ෙපොතක් 
ගැහුවා. ඒක "කළු ෙපොත" කියලා නම් කළා. ඒ කියන්ෙන් කළු 
ආර්ථිකයක් ෙමෙහයවපු, කළු ෙසවණැලි පතුරවපු, රෙට් ආර්ථිකය 
විනාශ කරපු නිලධාරින් කණ්ඩායමකෙග් නාම ෙල්ඛනයක්. [බාධා 
කිරීමක්] ෙපොත ගැහුෙව් නැහැ, ලිව්වා විතරයි.  ඒක  print  කෙළේ 
නැහැ, මම දන්නවා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ජනාධිපතිවරණෙය් දී නිල රාජකාරිය 

ෙනොකර ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ වුණු නිලධාරින් ගැන. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි, හරි. ඒ ෙද්ශපාලනය කියලා කිව්ෙව්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මහත්මයාෙග් ෙද්ශපාලනයට ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ෙද්ශපාලනයට. හරි, ඒ ගැන ලිව්වා කළු ෙපොතක්.  

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අර නම් කවුද කියලා මට දැන් මතක නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කළු ෙපොෙත් අංක 1, වර්තමාන ජනාධිපති ෙල්කම්. ඔබතුමා 

ඒක දන්නවා. ඉස්සර ඔබතුමා ෙහොඳට දන්නවා, දැන් දන්ෙන් 
නැහැ. ඕක තමයි තිෙබන පශ්නය. ඕකම තමයි- [බාධා කිරීමක්]
අමතකයි. ඒකම තමයි දැන් මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නය, ගරු 
කථානායකතුමනි. එම නිසා ඒ කළු ෙපොත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත කරන්න කියලා මා ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. එතෙකොට බලා ගන්න පුළුවන් ෙම් කළු මූණු 
කවුද, ෙම් කළු ව්යාපාරිකයන් කවුද, ෙම් කළු නිලධාරින් කවුද 
කියලා. ෙම් රටට ඒ ගැන දැන ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු 
මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා සහ එතුමාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් 
සකස් කරන ලද "කළු ෙපොත" ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අද ඉදිරිපත් 
කරාවි කියා  මා බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒක ෙද්ශපාලන ලිය කියවිල්ලක්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි, හරි.  ඒක තමයි ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ. ඒවා ගැන රට 

දැන ගන්නට ඕනෑ.  

දැන් අෙප් රෙට් සාරය උරා ගන්නා ෙද්ශපාලන කණ්ඩායමක්, 
නිලධාරින් කණ්ඩායමක්, ඩීල්කරුවන්ෙග් කණ්ඩායමක් නැවත 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව යටපත් කරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
නිසා තමයි ෙම් ඇති වී තිෙබන මහා පරිමාණ වංචා, දූෂණ පිළිබඳව  
ගැටලුව මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්නට මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසය පිහිෙටව්වා.  ඒ වාෙග්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
පිළිබඳ විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිෙබනවා. ජනාධිපතිවරයා විසින්  
මහා පරිමාණ වංචාවන් ෙසවීම පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිෙටව්වා. දැන් ආයතන 4කින් ෙම් පරීක්ෂණ 
සිදු ෙවනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරීක්ෂණ ඉස්සරහට යන්න සැලකිය යුතු 
කාලයක් ගත වනවා කියලා අපට පිළිගන්නට පුළුවන්. ඒ ෙවන 
ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා පිළිබඳ 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් මුළු බලයම තිබුෙණ් 
ෙකොමසාරිස්වරුන් අෙත්යි. පසු ගිය කාලෙය් සිටි 
ෙකොමසාරිස්වරුන්මයි එහි සිටිෙය්. එම නිසා ඒ සඳහා යම් 
පරිපාලනමය බාධාවන් ඇති ෙවලා තිබුණා. එම නිසා අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව පැත්ෙතන් රටට 
කියලා තිබුණා නව ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීමකින් ෙතොරව ෙම් 

පරීක්ෂණ ඉස්සරහාට ෙගන යන්නට බැහැ කියලා. පසු ගිය 
09ෙවනි දා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව විසින් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට නව 
ෙකොමසාරිස්වරුන් පත් කරලා තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් කියාකාරිත්වය 
ශක්තිමත් ෙව්වි ද කියලා අපි බලාෙගන ඉඳිමු. හැබැයි, මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය සකීයව කියාත්මක වුණා. 

බැසිල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ලංකාවට ආව පළමු ෙවනි 
දවෙසේම කටඋත්තර ලබා ගන්න ගියාම, ඔහු රඳවා ගැනීම සඳහා 
කඩුෙවල මෙහස්තාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාවක් 
ලැබුණා. හැබැයි, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කර රැදවුම් නිෙයෝගයක් ලබා ගන්න ෙකොට 
ජනාධිපතිවරයා දන්ෙනත් නැහැ, අගමැතිවරයා දන්ෙනත් නැහැ. 
එය මම වගකීමකින් යුතුව කියනවා. දැන ෙගන හිටියා නම් ඒක 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්කයි ඇත්ත. 

ඒ ෙවලාෙව් කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් ෙවලා තිබුණා. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා කරමින් පවතින අතෙර් තමයි ඒ අය අත් 
අඩංගුවට ගත්තා කියලා දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුෙණ්. එතෙකොට 
කට්ටියෙග් මුහුණු ඇඹුල් වුණු විධිය දැක්කාම චිතයක් අඳිනවා 
නම් ලස්සනට අඳින්න තිබුණා. ෙම්ක ඇත්ත. ඊට පසුව ෙමොකක්ද 
වුෙණ්? මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට බාධා එල්ල ෙවන්න 
පටන් ගත්තා. ෙපොලිස්පතිවරයා විසින්  මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට නිෙයෝගයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
ෙපොලිස්පතිවරයා ලබා දීලා තිෙබන නිෙයෝගය ෙමොකක්ද? "මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට පරීක්ෂණ කරන්න අයිතිය 
තිෙබනවා. නමුත්, කිසිෙවක් අත් අඩංගුවට ගන්න බැහැ" කියලා. 
ෙම් ෙමොකක්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, ගෙම් ෙකෙසල් කැනක් කැපුවා 
කියලා ෙහොෙරක් සැකපිට සාමාන්ය ෙපොලීසියෙයන් ෙසොයා 
ගත්ෙතොත්, ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්ෙතොත් මෙහස්තාත් ළඟට 
අරෙගන ගිහිල්ලා රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරන්න පුළුවන්. 
සාමාන්ය පුරවැසිෙයක් පීඩාවකට පත් කරන්න, සාමාන්ය 
 පුරවැසිෙයක් අත් අඩංගුවට ගන්න, සාමාන්ය ෙහොරකමක් පිළිබඳව 
ඇති වී තිෙබන සැකයක් සංකාවක් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරනෙකොට 
අත් අඩංගුවට ෙගන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව 
සාමාන්ය ෙපොලීසියකට තිෙබනවා. හැබැයි, මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට නැහැ. මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට 
ෙපොලිස්පතිවරයා විසින් ලිපියක් යවලා තිෙබනවා. යවලා තිෙබන 
ලියුම ෙමොකක්ද? පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, අත් 
අඩංගුවට ගන්නවා නම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විමසන්න 
ඕනෑ, එතුමාෙගනුත් විමසන්න ඕනෑ කියලා. ඒ ෙමොකද? එතැන් 
සිට කවුරුවත් ෙමම මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය මඟින් 
අත්අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ. ෙපොලීසිය භාර අමාත්යවරයාෙගන් 
මම අහනවා, ෙමම උපෙද්ශය දුන්ෙන් ඇයි  කියලා. හැම 
ෙපොලීසියකටම හැකියාවක් තිෙබනවා නම් වංචනිකෙයක්, 
සැකකරුෙවක් අත් අඩංගුවට අරෙගන අධිකරණයට ඉදිරිපත් 
කරන්න; රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරන්න ඒ බලය මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයට ලබා දීලා නැහැ. එම නිසා ෙමොකක්ද සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? විශාල පරීක්ෂණ ගණනාවක් අවසන් ෙවලා 
තිෙබනවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා. 
නමුත්, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එහාට යන්ෙන් නැහැ. මම 
එකක්, ෙදකක් කියන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් විදුලි සංෙද්ශ නියාමන 
ෙකොමිෂම විසින් පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය් දී රුපියල් මිලියන 
600ක සිල්ෙරදි ෙබදා දීලා තිබුණා. රුපියල් ලක්ෂ 6000ක සිල් 
ෙරදි. ඇත්තටම එයින් ෙරද්දක් ෙසොයා ෙගන බලන්න ඕනෑ ඒවා 
සිල් ෙරදි ද නැතිනම්, කසී සළු ද කියලා. රුපියල් ලක්ෂ 6000ක 
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සිල් ෙරදි. අපි අහනවා විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිසමට සිල් 
ෙරදි ෙබදන්න තිෙබන mandate එක ෙමොකක්ද , බලය ෙමොකක්ද 
කියලා. එෙහම සිල් ෙරදි ෙබදන්න ඒ ආයතනයට බලයක් නැහැ. 
ෙමොකද, සිල් ෙරදි ෙබදලා, ෙබදලා, එකට ගැට ගසන ලද සංඛ්යාත 
ෙගනියන්ෙන්? කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ නිසා ඔවුන්ට නැති 
බලයක්, ඔවුන්ෙග් ආයතනයට පැවරී ෙනොමැති වග කීමක් ඉටු කර 
ගැනීම ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 600ක් වියදම් කළා. ෙම් 
පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වූවා. පරීක්ෂණ පැවැත්වූවාට පස්ෙසේ 
නිල බලෙයන් එහි සභාපතිවරයා බවට පත් ෙවන්ෙන් හිටපු 
ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත් වීරතුංගයි. එම ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ 
ජනරාල්වරයා ෙවන්ෙන් අනූෂ පැල්පිට. එම සිල් ෙරදි ගත්ෙත් 
වටිනාපහ ෙසෝමානන්ද හාමුදුරුෙවෝ. ෙම් අය තමයි චූදිතයන්. 
සාක්ෂි ෙසොයාෙගන පරීක්ෂණ කළා. පරීක්ෂණ අවසන් කරලා 
තිබුණා. හැබැයි පරීක්ෂණ අවසන් කළාට ෙමොකක්ද කෙළේ? 
මෙහස්තාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. අන්තිමට සඳුදා 
දිනෙය් මෙහස්තාත් අධිකරණයට යන ෙකොට එදාම උෙද් ගිහිල්ලා 
High Court එෙකන් ඇප ගන්නවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ළඟ තිෙබනවා ෙකොළඹ පධාන 
මෙහස්තාත් අධිකරණ අංක 3හිදී ෙකොළඹ අතිෙර්ක මෙහස්තාත් ඒ. 
නිශාන්ත පීරිස් මැතිතුමා ඉදිරිපිටදී අහපු නඩුෙව් තීන්දුව. ඒ නඩු 
තීන්දුව පිටු 43කින් සමන්විත ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙම් නඩු තීන්දුෙවන් පැහැදිලිව කියනවා, 
මෙහස්තාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට High Court එකට 
ඉදිරිපත් කිරීෙම් සැඟවුණු රහස තමයි දවසක්වත් බන්ධනාගාරත 
ෙවන්ෙන් නැතුව ඇප ලබා ගැනීෙම් අරමුණ තිබුණු බව. එම 
අරමුණ තිබුණා කියලා ඔහු පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ සඳහා FCID එෙක් පධාන නිලධාරියාට 
අධිකරණයට වාර්තා කරන්න කියලා නිෙයෝගයක් ෙදනවා. 
විනිශ්චයකාරතුමාෙග් නඩු තීන්දුෙව්, "ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව මූලික නීතිය වන්ෙන්ය. එය සියලු පුරවැසියන්ට අදාළ 
වන අතර, එයට යටත් වී ෙපොදු ෙද්පළ පනත අනුව සියලු 
සැකකරුවන් මෙහේස්තාත්වරයා හමුවට විෙභ්දනයකින් ෙතොරව 
ඉදිරිපත් කළ යුතු ෙව්" යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා. ෙපොදු ෙද්පළ 
පනත යටෙත් සියලු සැකකරුවන් විෙභ්දනයකින් ෙතොරව -
ෙබදන්ෙන් නැතුව-, සල්ලි තිෙබනවා ද නැද්ද, බලය තිෙබනවා ද 
නැද්ද, ෙලොකු ද ෙපොඩි ද කියා බලන්ෙන් නැතුව හැම සැකකරුවාම 
මෙහස්තාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. මම අහනවා, 
ලලිත් වීරතුංග මහත්මයාත්, අනූෂ පැල්පිට මහත්මයාත් 
මෙහස්තාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි කියලා. 
රුපියල් මිලියන 600ක වංචාවක් පිළිබඳව ෙචෝදනා ලබපු අය එක 
දවසක්වත් රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටිෙය් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කියන්ෙන් ෙම්ක සාධාරණද? ෙපොදු ෙද්පළ පනත අනුව රුපියල් 
25,000කට වඩා වැඩි ෙපොදු ෙද්පළකට හානියක් කරලා 
තිබුෙණොත්, අවභාවිතාෙව් ෙයොදා තිබුෙණොත් ඇප ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. හැබැයි, රුපියල් මිලියන 600ක් -
රුපියල් ලක්ෂ 6,000ක්- අවභාවිතාෙව් ෙයොදවා තිෙබනවා. නමුත් 
එක දවසක්වත් රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටිෙය් නැහැ. මම නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අහනවා, මෙහස්තාත් අධිකරණයට යන්න 
කියලා FCID එකට නිෙයෝගයක් දුන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඇයි 
ෆයිල් එක ෙම්සය උඩ තියාෙගන සිටිෙය්? ෆයිල් එක ෙම්සය උඩ 
තියාෙගන ඉඳලා ඇයි High Court එකට ගිෙය්? ඇයි එක 
දවසක්වත් මෙහේස්තාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කෙළේ නැත්ෙත්? 
ගරු කථානායකතුමනි, එහිදි මම ෙනොෙවයි, විනිසුරුතුමා ෙමෙහම 
කියනවා; "විමර්ශනය අවසන් වී සැකකරුවන් හඳුනා ගත් පසුව 
ඔවුන්ව මෙහස්තාත්වරයා හමුවට ෙනොෙගනවිත් සිටීමට බලයක් 
ව්යවස්ථාපිත නීතිය මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට හිමි කරදී නැත. 
අපරාධ නඩු විධාන සංගහ පනත අනුව සැකකරුෙවකු/
සැකකරුවන් ඉදිරිපත් කිරීම විමර්ශන අවස්ථාෙව්දී කළ යුත්ෙත් 
මෙහස්තාත් අධිකරණයටය." කියලා.  

දැන් විනිශ්චයකාරතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මෙහස්තාත් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් ෙනොකර සිටීමට බලයක් නැහැ කියලායි. 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ, මෙහස්තාත් අධිකරණයටයි. ඇයි 
මෙහස්තාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ? ඒ සඳහා නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා සල්ලි 
තිෙබන, බලය තිෙබන අයට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රැකවරණය 
ලැබිලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ආරක්ෂා කරනවා, සල්ලි 
තිෙබන, බලය තිෙබන අය. ගෙම් ඉන්න ෙකෙනක් ජීවත් ෙවන්න 
විධියක් නැතිව අමාරුකම් නිසා ෙපොඩි ෙහොරකමක් කළා නම්, -
ඒකත් වැරැදියි තමයි.- ඒ ෙගොල්ලන් එල්ලලා දඬු ක ෙඳේ ගහනවා, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නීතිය. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
මිතුරන්, තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක එකට පාටි දමන අය, 
තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක එකට යහෙන් සැතෙපන අය, 
තමුන්නාන්ෙසේලා එළියට දමනවා. ෙම්කද, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
නීතිය? එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් එල්ල වී තිෙබන 
වංචා, දූෂණ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කියා පිළිෙවත මාස 
අටහමාරක් යන විට අද ඔප්පු කරමින් තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරනවා; වංචනිකයන් 
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා; වංචනිකයන්ෙග් ෙගොදුරු බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා; වංචනිකයන්ෙග් අතෙකොළු බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා; වංචනිකයන්ෙග් හිත මිතුරන් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා; වංචනිකයන්ෙග් ආරක්ෂකයන් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට  එෙහම ජනවරමක් දුන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
තිෙබන ජනවරම. ජනතාවෙග් අරමුණ, ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාව, 
ජනතාවෙග් වුවමනාව, ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි ෙම් 
වංචනිකයන් නීතිය හමුවට පැමිණවීම සහ ෙද්පළ යළි අත්පත් කර 
ගැනීම. ඒ ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා කරමින් තිෙබන්ෙන් 
කුමක්ද? ගරු කථානායකතුමනි, ස්වල්ප පරිමාණ ධනයක් 
ෙනොෙවයි අපට ෙම් අහිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මා කියන්නම් 
කිහිපයක්. 

පමුඛතාව අනුව මා එකක්, ෙදකක් කියන්නම් ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙව්ලාව නැති නිසා. එකක්, සීඑස්එන් නාලිකාව 
ආරම්භ කිරීම.  සීඑස්එන් නාලිකාව ආරම්භ කිරීම හා ඊට  මුදල් 
ෙයදවීම පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න. ඒ වාෙග්ම කිකට් කීඩා තරග 
විකාශන අයිතිය සීඑස්එන් නාලිකාවට පමණක් ලබාදීෙමන් රාජ්ය 
නාලිකාවන්ට රුපියල් මිලියන 2,875ක අලාභයක් සිදු වුණා. 
රුපියල් මිලියන 2,875ක අලාභයක්. ඒ කියන්ෙන් ගරු 
කථානායකතුමනි, රුපියල් ලක්ෂ 28,000කට වඩා වැඩි 
අලාභයක්. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමනි, ජනමාධ්ය 
ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමා දන්නවා, සීඑස්එන් නාලිකාවට කිකට් 
කීඩා තරග විකාශන අයිතිය ලබාදීම හරහා සිදු වූ අලාභය 
පිළිබඳව. ෙකෝ පරීක්ෂණ? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විකාශන බලපත 
ලබාදීම; ස්වාධීන රූපවාහිනී සහ ජාතික රූපවාහිනිෙය් ෙද්පළ හා 
සංඛ්යාත සීඑස්එන් නාලිකාව ෙවත ලබාදීම; බදු සහන ලබාදීම; 
රජයට නියමිත බදු ෙනොෙගවීම හා රාජ්ය ආයතනවලින් සීඑස්එන් 
නාලිකාවට ලබා දී ඇති මූල්ය අනුගහය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයා බලන්න, ඒ ආයතනය 
නඩත්තු කරන්න රජය ෙකොයිතරම් දැන්වීම් දීලා තිෙබනවා ද, බදු 
සහන දීලා තිෙබනවා ද කියලා. බදු ෙකොච්චර ෙනොෙගවා 
තිෙබනවා ද? ජාතික රූපවාහිනිෙය්, අයිටීඑන් එෙක් උපකරණ 
ෙකොච්චර පාවිච්චි කළා ද? දැන් ඒ නාලිකා මුකුත් නැහැ. 
පරීක්ෂණ ෙමොකක්වත් නැහැ. ෙහොඳ අපූරුවට ඒවා කටයුතු 
කරමින් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම එකින් එක ෙව්ගෙයන් කියන්නම්. 
හයට් රීජන්සි සමාගෙම් ගනු ෙදනුව. ෙසලින්ෙකෝ හාම්ස් 
ඉන්ටනැෂනල් සමාගමට අයත් හයට් රීජන්සි  ව්යාපෘතිය සිෙනෝ 
ලංකා සමාගමට පවරා ඉන්පසු ඒ සඳහා කැන්විල් ෙහෝල්ඩින් 
සමාගම මඟින් මුදල් ආෙයෝජනය කර ඉදි කිරීම කරන බවත්, 
ෙමම කැන්විල් ෙහෝල්ඩින් සමාගම ෙවත අවශ්ය මුදල්  ලිට්ෙරෝ 

181 182 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගෑස් සමාගම සහ ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදල මඟින් ලබා දී ඇති බවත්, ෙමම ආයතනවල 
අධ්යක්ෂවරුන් වශෙයන් ගාමිණී ෙසනරත්, නීල බණ්ඩාර 
හපුවිචින්න, පියදාස කුඩා බාලෙග් හා ෙමොහාන් ද අල්විස් යන අය 
කටයුතු කළ බවත් අනාවරණය ෙවනවා.  ෙමම ෙගොඩනැඟිලි ඉදි 
කිරීම සඳහා ෙමම ස්ථානෙය් තිබූ පර්චස් 22ක ෙපෞද්ගලික ඉඩම් 
ෙකොටසක් ලබා දී ඇති අතර, ඒ සඳහා ෙගවිය යුතු රුපියල් මිලියන 
140ක මුදල ෙමෙතක් ෙගවා නැහැ.  ෙම්කයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගනුෙදනු ගැන ෙමොනවාද 
කියන්ෙන්?   

ඊළඟට, සිරිලිය සවිය ගිණුම් පිළිබඳ පරීක්ෂණය. සිරිලිය සවිය 
සංවිධානෙය් බැංකු කටයුතු ෙකොළඹ ඩාලි පාෙර් සුදුවැල්ල මහජන 
බැංකු ශාඛාෙව් 143/1001/46335069 දරන ගිණුම මඟින් සිදු කර 
ඇති බවත්, එහිදී ෙචක්පත් අත්සන් කිරීෙම් හැකියාව ඇති 
අයවලුන් ෙලස ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය සහ ඇයෙග් හිතවතුන් 
කිහිප ෙදෙනකුෙග් නම් ලබා දී තිෙබනවා.  ව්යාජ හැඳුනුම්පත් අංක 
ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් හැඳුනුම් පත්, passport  ෙසල්ලම නම් හිටපු 
ආණ්ඩුෙව් සුපුරුදු ෙසල්ලමක් ෙවලා තිබුණා. හැම ෙකනාෙග්ම 
බලන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා. ඉහත ගිණුම් 
පරීක්ෂාෙව්දී දැනට එහි මුදල් ෙශේෂය රුපියල් මිලියන 43.8ක් 
තිෙබනවා.  එෙසේම අවස්ථා 88ක දී රුපියල් මිලියන 82ක් තැන්පත් 
කර තිෙබනවා. අවස්ථා 129ක දී රුපියල් මිලියන 39ක් ආපසු ලබා 
ෙගන තිෙබනවා.  තවද සංවිධානයට රුපියල් මිලියන 10ක ස්ථිර 
තැන්පතුවක් පවතිනවා. එෙසේම එකී සංවිධානය මඟින් ෙකොළඹ 07 
ෙටොරින්ටන් මාවෙත් අංක 260/17 පිහිටි නිවස රුපියල් මිලියන 
35කට ෙම්රි ලූඩ්ස් විකමසිංහ නමින් මිලට ෙගන ඇති බව ෙහළි වී 
තිෙබනවා. ෙහොයා ගන්න ඒ කවුද කියලා. ෙමම නිවෙසේ සත්ය 
වටිනාකම රුපියල් මිලියන 200කට අධික ෙව්. තාරුණ්යට 
ෙහටක්, සිරිලිය සවිය, නිල් බලකාය යන ආයතන සියල්ල  
ලියාපදිංචි කර ඇත්ෙත් ෙමම ලිපිනෙය්. තවද ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
මැරිටයිම් පුද්ගලික සමාගම විසින් අවස්ථා 25කදී රුපියල් 
3,780,000ක් සිරිලිය සවියට ලබා දී තිෙබනවා. ජාතික ඉතිරි 
කිරීෙම් බැංකුෙව් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිෙයන් 2011.05.09 
වන දින රුපියල් ෙකෝටියක මුදලක් සහ 2011.09.22වන දින 
රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් සිරිලිය සවියට ලබා දී තිෙබනවා.  
ෙකොෙහොමද සල්ලි ෙදන්ෙන්? බැංකුවලින් සල්ලි ෙදනවා,  ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් කාරෙයෝ සල්ලි ෙදනවා.  ෙද්පළ මිල දී ගන්නවා.  ෙමොකක්ද 
ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  ෙම්වා පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරන්න 
ඕනෑ නැද්ද? අඩුම තරමින් කට උත්තරයක් ගන්න එවන්ෙන් 
නැහැ. කට උත්තරය ගන්නත් නිලධාරින් යනවා ඉන්න තැනට.  
ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනය?   

හැම නිලධාරියකුම FCID එකට කට උත්තර ගන්න 
ෙගනියනවා.  හැබැයි, ශිරන්ති මැතිනිය ඉන්න තැනට යනවා කට 
උත්තරය ගන්න.  ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේලා. ෙවන 
ෙමොකුත් ෙනොෙවයි ෙවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා හරි යාළුෙවෝ.  
විපක්ෂ නායකතුමා වශෙයන් සිටි කාලෙය් ආරක්ෂා කර ගන්න 
මැදිහත් වුණා.  දැන් එතුමා ආරක්ෂා කර ගන්න ෙමතුමා මැදිහත් 
ෙවනවා ෙවන්න පුළුවන්. ෙදන්නා අතෙර් සාකච්ඡාව සිද්ධ 
ෙවනවා. සාකච්ඡාව සිද්ධ වුණාට පස්ෙසේ අහන්ෙන් එක ෙදයයි. 
අහනවා, "ෙනෝනා එවන්න ඕනෑ ද FCID එකටම?" කියා. 
එතෙකොට කියනවා, "නැහැ ඔයා කැමැති තැනකට එවන්න මම 
නිලධාරින් එවන්නම්." කියා.  ගරු කථානායකතුමනි, ඊට පස්ෙසේ 
ගරු කථානායක නිල නිවෙසේ තමයි කට උත්තරය ගත්ෙත්.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මා සිටින කාලෙය් ෙනොෙවයි.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා සිටින කාලෙය් ෙනොෙවයි.  

කථානායක නිල නිවෙසේ තමයි කට උත්තරය ගත්ෙත්. 
ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
පරීක්ෂණ කරනවා ද, වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරනවා ද කියා අප 
දැනගන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම රංජිත් ෙපේමසිරි යන අය නැවත 
මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශකයකු හැටියට  ෙගන එන්න 
යනවා කියා මට ආරංචියි. ඔහු ෙගන එන්ෙන්, ෙහොරකම් කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියා දැනගන්න ද දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන කියන්න 
ඕනෑ. මා එය කියායි යන්ෙන්.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා,- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔහු ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් 

උපෙද්ශකයකු හැටියට ෙගන එන්ෙන් නැහැ ෙන්ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
නැහැ, නැහැ. 

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

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

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එය, මට ලැබුණු ආරංචියක් විතරයි.  

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

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ආරංචිය වැරැදියි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආරංචිය වැරැදියි. ඒක ෙන් ආරංචියක් කියා මා කිව්ෙව්. ගරු 

කථානායකතුමනි, දැන්වත් ඔහු ගන්ෙන් නැතිව ඉඳීවි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් හිටපු 
සභාපති රංජිත් ෙපේමසිරි යන අයෙග් උපෙදස් පරිදි ෙද්ශීය බැංකු 
මඟින් ලබාගත් රුපියල් බිලියන 55ක -රුපියල් ෙකෝටි 5,500ක- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුදලින් අදාළ මාර්ගවල වැඩ අවසන් ෙනොකර, වැඩ අවසන් කර 
ඇති බව බැංකුව ෙවත ෙපන්නා බිලියන 28ක් -රුපියල් ෙකෝටි 
2,800ක්- බැංකුව මඟින් නිදහස් කරවාෙගන තිෙබනවා.  
අගමැතිවරයා පසු ගිය මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්දී කිව්වා,- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා කියන ෙද් ඇත්තක් නම් මම ෙහටම 

පරීක්ෂණයක් කරනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමා, පරීක්ෂණ කරන්න මෙගන් අහන්න එපා. 

ඔබතුමාට එහා පැත්ෙත් තිෙබන ඔය ආසනෙය් සිටින අගමැතිතුමා 
මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී ෙහෝ රැස්වීමකදී කිව්වා, "මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙය් රුපියල් බිලියන 28ක වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා" කියා. මම ඇඟිල්ෙලන් අනින කල් ඉන්න ඕනෑ නැහැ, 
ගරු කථානායකතුමනි. මා නැවත කියන්ෙන්, ආන්ෙදෝලනයට තුඩු 
දීලා තිෙබන ෙද්වල් ගැන එක් රැස් ෙවමින් තිෙබන කරුණු 
තමුන්නාන්ෙසේලා අත් හරින එක ගැනයි; ඒවා ගැන ෙසොයා 
බලනවා ෙවනුවට ඒ වංචනිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන මැදිහත් වීම ගැනයි. මා එය කියන්නම්. 
"ෙමම මුදල ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව මඟින් ව්යාපෘති 28ක් 
සඳහා ෙවන් කරෙගන ඇති අතර, එයින් ව්යාපෘති 24කට අදාළ 
මුදල් ව්යාජ ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරෙගන ලබාෙගන ඇත" කියා 
සඳහන් ෙවනවා. "හැදුවා" කියා, හදන්ෙන් නැතිව සල්ලි ගත්තා. 
ෙම්කයි සිද්ධ වුෙණ්. අරෙගන ෙවනත් ෙවනත් ඒවාට ෙගව්වා. 
ජනාධිපතිවරණයට වියදම් කළා, ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයට 
වියදම් කළා. ෙම්කයි සිද්ධ කර තිෙබන්ෙන්. මහ ජනයාෙග් ධනය 
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් නාස්ති කළා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරනවා, වංචනිකයන් සුරතල් කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, නැව් 8ක් මඟින් ඛනිජ ෙතල් 
ෙගන්වීෙම්දී සිදු කර ඇති අකමිකතා ගැනත් කියන්න ඕනෑ. නැව් 
8ක් මඟින් ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කළා. ආසන්න දින පහක 
සාමාන්ය අගය තමයි ෙතල් සම්බන්ධෙයන් තීරණය කරන්න 
ඉස්සර ෙයොදා ගත්ෙත්. හැබැයි ඊට පසුව සූතයක් හැදුවා, පටවන 
දිනයයි ෙගොඩ බාන දිනයයි අතර වැඩිම මිල තිෙබන දින පහ අදාළ 
වන පරිදි. ඒ කියන්ෙන්, ෙතල් ෙදන ෙකනාට කැමැති දින පහ 
ෙතෝරාෙගන එයින් සාමාන්ය අගය ගන්න කියන එකයි. ඊට කලින් 
තිබුෙණ් ආසන්න දින පහක් ෙතෝරාෙගන සාමාන්ය අගය ගන්න 
කියායි. ඒ සූතය ෙවනස් කළා. ෙතල් ෙගන්වන ෙකනාට, ෙතල් 
ෙදන ෙකනාට කිව්වා, "කැමැති දින 5ක් ෙතෝරාෙගන සාමාන්ය 
අගය ගන්න." කියා.  ඒ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙතල් පැටවීෙම් සහ 
ෙගන්වීෙම් දින අතර තිෙබන වැඩිම මිලට ෙතල් ගන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිවිසුම අත්සන් කළා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ගිවිසුම අත්සන් කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන ෙමහිදී සිදු කර ඇති 
අකමිකතාවන් ෙහේතුෙවන් රුපියල් මිලියන 1,037ක -රුපියල් 
බිලියන 1.037ක- පාඩුවක් සිදු කිරීම සම්බන්ධව පරීක්ෂණය 
කරන්න ඕනෑ. නැව් 8ක් මඟින් ෙතල් ආනයනය කිරීමට අදාළව 
සිංගප්පූරු ෙතල් සමාගමක් යටෙත් ෙතල් ලබා ගැනීෙම් දී 
සිංගප්පූරු ෙවෙළඳ ෙපොළ අනුව ෙතල් මිල සති ෙදකක් තුළ 
උච්චාවචනය වීෙම් කමෙව්දය යටෙත් මිල ගණනය කිරීෙම්දී 
අවාසිසහගත අන්දමින් මිල ගණනය කිරීම මඟින් වැඩිපුර මුදල් 
ෙගවා ෙතල් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවට තහවුරු 
ෙවනවා. දැන් ෙම්කට සම්බන්ධ කවුද? හිටපු ඛනිජ ෙතල් 
ඇමතිවරයා ෙම්කට සම්බන්ධයි. දැන් ඒ ඇමතිවරයා කවුද? එතුමා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටිනවා. ඉතින්, 

ෙකොෙහොමද සාකච්ඡා කරන්ෙන්? ඉතින්, ෙකොෙහොමද තීරණ 
ගන්ෙන්? ඉතින්, ෙකොෙහොමද දඬුවම් ෙදන්ෙන්? ෙම්කයි සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අත්යවශ්ය නම් ටිකක් මා ෙතෝරලා 
කියන්නම්. විෙද්ශ රැකියා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා ශී ලංකා 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙයන් පා ගමන් පැවැත්වුවා. ඒ 
ගැන මතක ෙන්. බැනියන් ඇඳෙගන, ටී ෂර්ට් ඇඳෙගන පා ගමන් 
ගියා. ඒ සඳහා වියදම් කළ රුපියල් ලක්ෂ 91ක මුදලක් කූට 
ෙල්ඛන මඟින් වංචා කළා. කූට ෙල්ඛන පිළිෙයල ෙකොට අදාළ 
අමාත්යවරයාෙග් පදනමකට රුපියල් මිලියන 1.6ක් දැම්මා. රට 
විරු පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ෙසත් පතා පින්කම් පවත්වන 
මුවාෙවන් 2015 ජනාධිපතිවරණ පචාරක රැස්වීම් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3.5ක් වැය කළා. රට විරු පවුල්වල සාමාජිකයන්ට ෙසත් 
පතනවා. "ෙමොනවාද ෙම්?" කියායි අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අහන්ෙන්.  

2014 ෙදසැම්බර් මාසෙය් නාය යෑම නිසා හාලිඇල පෙද්ශෙය් 
අවතැන් වූ රට විරු පවුල්වලට සහන සැලසීෙම් මුවාෙවන් රුපියල් 
මිලියන 3.9ක වංචාවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. හාලිඇල සම්පත් 
මධ්යස්ථානයට මුල්ගල් තැබීම සඳහා කරන ලද වියදම්, පාසල් 
ෙපොත් ෙබදා හැරීම් ආදිය ගත්තාම එය විශාල වංචා, දූෂණවලින් 
ෙහබි ගුහාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු තලතා 
අතුෙකෝරල ඇමතිතුමිය වැඩ භාර ෙගන සතියක් යන ෙකොට 
කිව්වා, "රුපියල් ලක්ෂ 600කට වැඩි මුදල් නාස්තියක් ෙම් 
ආයතනෙය් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා" කියා. මා අහනවා, දැන් ඒ 
පිළිබඳව කියන්න පුළුවන්ද කියා. දැන් ඒ පිළිබඳව කියන්න බැහැ. 
දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් කියන්න බැරි ඇයි? දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කියන ෙකොට රාජ්ය ඇමතිවරෙයක් තමන් ඉදිරිපිට සිටිනවා. ඉතින් 
ෙකොෙහොමද, ඒක කියන්ෙන්? ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අයට 
දඬුවම් ෙද්විද?  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි. වැදගත්ම ෙද් 
ෙමයයි. CWG Hambantota 2018 (Pvt.) Limited  නමින් 
සමාගමක් පිහිෙටව්වා. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලයීය කීඩා උෙළෙල් 
පචාරක කටයුතු සඳහා ෙමම සමාගම පිහිටු වූ බව පැහැදිලියි. 
ෙමම සමාගෙම් ගිණුම් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීෙම්දී, ෙමරට පකට 
සමාගම් ෙමන්ම අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්, රගර් පුහුණුකරු අසංග 
ෙසෙනවිරත්න, රවී විෙජ්රත්න වැනි පුද්ගලයන් විසින් රුපියල් 
මිලියන ගණනින් ෙමයට මුදල් ලබා දී තිෙබන බව ෙපනී යනවා. 
එෙමන්ම, නිශ්චිතව නම සඳහන් ෙනොකරමින්, "සුබ පතන්නන්" 
යනුෙවන් සඳහන් කරමින් රුපියල් මිලියන ගණනින් මුදල් ලබා දී 
තිෙබනවා. 2011 ජනවාරි මාසෙය් 17වැනි දා සිට 2013.02.06 
දක්වා කාලෙය්දී වාර 85ක දී ෙචක්පත්වලින් සහ මුදලින් රුපියල් 
මිලියන 688.8ක් ෙම් ගිණුමට බැර කර තිෙබනවා. මුදලින් ලැබී 
ඇත්ෙත් රුපියල් මිලියන 25.6 යි. ෙකෝටි ෙදක හමාරයි. ඒක 
ගිණුමට බැර කර නැහැ. මුදලින් ලැබී ඇති එක බැර කර නැහැ. 

ඉසිනි වීරරත්න යන අයට 2011 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 24 දින 
සිට 2012 ජූනි මාසෙය් 11 දක්වා මාස හතකට ආසන්න කාලයක් 
තුළ ෙමම සමාගෙමන් රුපියල් මිලියන 10.4ක්  ෙගවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අය කවුද කියා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ෙකොෙහොමද 
එෙහම කරන්ෙන්?  

ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය කීඩා උෙළල  ලංකාෙව් පවත්වන්න 
ඕනෑ කියනවා. ඒ කීඩා උෙළල පවත්වනවා නම් ඒක කාෙග් 
භාරෙය් ද තිෙබන්න ඕනෑ? කීඩා අමාත්යාංශය භාරෙය් තිෙබන්න 
ඕනෑ. කීඩා අමාත්යාංශය විෙශේෂ ව්යාපෘති වාර්තාවක් හදලා, කීඩා 
අමාත්යාංශෙය් වියදෙමන් ෙවනම කණ්ඩායමක් පත් කර, ඒ කීඩා 
උෙළල පවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. 
ඒකයි කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්.  
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කීඩා උෙළලවල් හම්බන්ෙතොටට ෙගන යන ෙකොට ඒක 
අප්පාෙග් බූදෙල්, ඒක පුතාෙග් බූදෙල් ෙලස ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩල 
කීඩා උෙළලක් එෙහම විය යුතු නැහැ. ඒවා ෙම් රෙට් 
මහජනයාෙග් ධනෙයන් වැය කර පවත්වන කීඩා උෙළලවල්. ඒක 
කරනවා නම්, කළ යුතු නම්, -අපි කියන්ෙන් ෙම් ෙමොෙහොෙත් කළ 
යුතු ෙදයක් ෙනොෙවයි.- අෙප් රෙට් කීඩා අමාත්යාංශෙයනුයි කළ 
යුතු වන්ෙන්. නමුත්, එයට ෙවනත් ෙපෞද්ගලික සමාගමක් 
හදනවා.  ඒ ෙපෞද්ගලික සමාගමට රුපියල් මිලියන 688.8ක් 
ෙචක්පත්වලින් මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙචක්පත් 
ෙනොවන මුදල් රුපියල් මිලියන 25.6ක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒ මුදල් ෙකොෙහන්ද ලැබුෙණ්? 
දැන් ඒ මුදල් සතයක්වත් ඒ ගිණුෙම් ඉතිරි ෙවලා නැහැ. 

ෙම් විධියට ව්යාපාරිකයන් භය කර, විවිධ අය භය කර, විවිධ 
අයට ෙකොමිස් දීලා, විවිධ අයට ෙකොන්තාත් දීලා, විවිධ අයට deal  
දමා එකතු කර ගන්නා ධනය ගිණුම්වලට දමා ගන්නවා. ඒකට 
අරන් ගිෙය් කවුද බලන්න? මට මතක විධියට ඒ තරගය 
ඕස්ෙට්ලියාෙව් බිස්ෙබ්න්වලද ෙකොෙහද තිබුෙණ්. මහජනයාෙග් 
ධනෙයන් තරුණියන්, නිළියන්, රුසියානු කාන්තාවන් ගුවන් 
යානාවල පටවා ෙගන අරන් ගියා. ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් මුදල් 
නාස්ති කළා. ෙම්වා ගැන ෙව්දිකා තුළ ඇති වන තුරු කෑ ෙමොර 
දුන්නා. ෙව්දිකා තුළ සාකච්ඡා කළා. ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොකක්ද  ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය? ඒවා පිළිබඳ කිසිෙසේත්ම 
කියා මාර්ගයක් ගන්ෙන් නැතිව මුනි වත රකිමින් සිටිනවා. 

සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදල් අවභාවිතාව 
ගැන මා කියනවා. ෙගවල් ගන්නවා. ෙහට්ටිෙපොළ පැත්ෙත් 
වංචනික ව්යාපාර පවත්වා ෙගන ගිය අර "සක්විති" වර්ගෙය් 
පුද්ගලෙයක් සිටිනවා. මිනිසුන්ට සල්ලි ෙදන්න බැරිව ඒ පුද්ගලයා 
කඩා වැටුණා. උදයසිරි -අවමංගල උදයසිරි- මංගල උදයසිරි. එයා 
කඩා වැටුණා. කඩා වැටුණාට පස්ෙසේ ෙමොකද කරන්ෙන්? 
ෙහට්ටිෙපොළ තිෙබන එයාෙග් ෙග් සමුපකාර සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගන්නවා. නාවින්න ඇමතිතුමා දන්නවා, අර 
අවමංගල ෙසේවාවක් පවත්වා ෙගන ගිය උදයසිරි. කිරිබත්ෙගොඩත් 
තිබුණා. කුරුණෑගලත් තිබුණා. උදයසිරි බංෙකොෙලොත් වුණා. 
මිනිස්සුන්ට සල්ලි ෙදන්න බැරි වුණා, ඊට පසේසේ නඩු ගියා, 
උසාවිෙය් හිර වුණා. මාළිගාවක් වාෙග් ෙගයක් හදලා තිබුණා 
ෙහට්ටිෙපොළ. ඒ ෙගයට ෙමොකද  කෙළේ? ඒ ෙගය මිලදී ගත්තා 
සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්. සමුපකාර සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහට්ටිෙපොළ ෙගයක් ෙමොකටද?  ෙම් විධියට 
නුවර පැත්ෙත් ෙගවල් මිලදී ගත්තා. මහජනයාෙග් ධනය ෙකෝටි 
පෙකෝටි ගණන් තමන්ෙග් හිතවතුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙවනුෙවන් වැය කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා ගැන කර තිෙබන 
පරීක්ෂණ ෙමොනවාද?  

ගරු කථානායකතුමනි, මා නැවත කියනවා, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පීපල්ස් ලීසිං සමාගෙම් 
ස්ථිර තැන්පතු සඳහා ෙයොමු කර ෙකොමිස් මුදල් ලබා ගත්ත බව.  
එම මුදල් අඩු ෙපොලියට පීපල්ස් ලීසිං සමාගෙම් දැම්මා. ෙසේවක 
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල් ඒකට දාලා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒෙකන් ෙකොමිස් ගැහුවා.  

දිවි නැඟුම   ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළව ඊෙය් අපි ෙමතැන 
පශ්නයක් ඇහුවා. ඒ පශ්නෙය් වචනයක ෙවනසක් තිබුණා. අපි 
පශ්නය ඇහුෙව්, "දිවි නැඟුම අරමුදල" කියලා සඳහන් කරලායි. 
ඇත්තටම ඒක "දිවිනැඟුම බැංකු අරමුදල" කියලායි සඳහන් විය 
යුතුව තිබුෙණ්. අමාත්යවරයා ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑකම 
තිබුෙණ්?  ෙම් "දිවි නැඟුම අරමුදල" කියලා සඳහන් කරලා අහලා 
තිෙබන්ෙන්, ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දීපු  "දිවි නැඟුම බැංකු අරමුදල" 
ගැනයි කියලා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, අමාත්යවරයා 
ඇවිල්ලා උත්තරයක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "එෙහම අරමුදලක් 

නැත. ඒෙක් වංචාවක් සිදු වී නැත. වංචාව සිදු වුණත් ඒ අරමුදෙල් 
තිබුෙණ් ෙමපමණ මුදලක්ය" කියලා කිව්වා. ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ 
වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරපු එකෙන් කෙළේ. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරයකු වංචාවක්, දූෂණයක් ගැන ඇහුවාම ඒෙක් වචනයක් 
අල්ලා ෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා මඟ හරිනවා.   දිවි නැඟුම භාර 
අමාත්යවරයා වන එස්.බී. දිසානායක අමාත්යවරයායි ඊෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට උත්තර දුන්ෙන්.  අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මන්තීතුමා පශ්නය ඇහුෙව්, "දිවි නැඟුම අරමුදල" කියලා සඳහන් 
කරලායි. හැබැයි ඒකට සඳහන් ෙවන්න ඕනෑකම තිබුණා "දිවි 
නැඟුම බැංකු අරමුදල" කියලා. "බැංකු" කියන වචනය නැහැ 
කියලා ෙමොකක්ද කෙළේ? මුළුමනින්ම ෙවනස් උත්තරයක් දුන්නා 
ගරු කථානායකතුමනි. ඒෙකන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
"බැංකු" කියන කෑල්ල නැහැ කියලා ෙහොයන්ෙන් ෙමොකටද? 
උත්තර ෙදන්න ෙනොෙවයි ෙහොයන්ෙන්. ෙතොරතුරු රටට ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙනොෙවයි ෙහොයන්ෙන්. වංචනිකයන් ෙහළිදරවු කරන්න 
ෙනොෙවයි ෙහොයන්ෙන්. වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරන්නයි, 
වංචනිකයන් යටපත් කරන්නයි ෙහොයන්ෙන්.  අමාත්යවරයාෙග් 
වගකීම වන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි පශ්නයක් අහනතුරු ඉන්න ඕනෑ 
නැහැ. එතුමාට තිබුණා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.  දිවි නැඟුම බැංකු අරමුදල කියන්ෙන්, 
මහජනයාෙග් මුදල් තැන්පත් කර තිබුණු අරමුදල. ඒෙක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන මහා පරිමාණ වංචා දූෂණ පිළිබඳව ආන්ෙදෝලනයක් 
ඇති වී තිෙබනවා. අමාත්යවරයාට තිබුණා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පකාශයක් කරන්න. ඇත්ත පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න තිබුණා. 
හැබැයි අපි අහනෙකොටත් ඒක යටපත් කරනවා. ෙම්කෙන් සිද්ධ 
වුෙණ්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා හැම එකකින්ම ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරන බව ෙනොෙවයිද? 
වංචනිකයන් සුරතල් කරන බව ෙනොෙවයිද? වංචනිකයන් එක්ක 
එකට ලැගුම්ගතව සිටින බව ෙනොෙවයිද?  

වරාෙය් හිටපු සභාපති පියාත් නන්ද මහතා -[බාධා කිරීම්] ඔව්, 
පියාත් බන්දු මහතා. දන්නවා ෙන්?  කට්ටියම දන්නවා. හැබැයි 
එතුමා ෙහොඳට ඉන්නවා. නම කියන ෙකොට බඩුව ෙම්කයි කියන්න 
දන්නවා. ඒ දැනගන්ෙන් ෙමොකටද? වරාෙය් වැඩ කටයුතු ෙහොඳට 
කළාටද? වරාය කාර්යක්ෂම කළාටද? නැහැ. දන්ෙන් ගහපු ෙග්ම් 
නිසායි. තමුන්නාන්ෙසේලා නම දන්නවා; බඩුත් දන්නවා; අපට නම 
චුට්ටක් වැරදුෙණොත් මතක් කරලාත් ෙදනවා. හැබැයි, ෙහොරා 
අල්ලන්ෙන් නැහැ. ඒකෙන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. වරාෙය් 
හිටපු සභාපති පියාත් බන්දු මහතා විසින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරය සඳහා වරාෙය් 
ෙසේවකයින් 357ෙදනකු මාස ෙදකකට අධික කාලයක් වැටුප් සහ 
සියලු දීමනා සහිතව ෙයෙදව්වා. රුපියල් මිලියන 140ක මූල්ය 
අවභාවිතාවක් කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව එයාෙග් ධනය 
පිළිබඳව ෙවනම පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳ ෙවනම 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්, ඒවා යට ගහලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔහු අත් පත් කර ගත් ධනය ෙකොයි තරම්ද? ඔහු 
ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙයන් ඉවත් වුණු කාලය අප දන්නවා. 
ඔහුෙග් ගම ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශය බව දන්නවා. ඔහුෙග් පවුල් පසු 
බිම ගැන දන්නවා. මම ෙම් ඔහුෙග් ජීවිතයට අපහාස කරනවා 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, එෙහම ෙකෙනකුට අවුරුදු හත, අටක් තුළ 
ෙමොන තරම් පමාණයක් හම්බ කරගත හැකිද කියා ඕනෑ 
ෙකෙනකුට උපකල්පනය කර බලන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මහා 
ධනයක් එක්රැස් කරෙගන තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
රැකවරණය මත ඒ අය අද නිදැල්ෙල් හැසිෙරමින් සිටිනවා.  

ඊළඟට, පුෂ්පා රාජපක්ෂ පදනම ගැන මා කියන්න ඕනෑ. පුෂ්පා 
රාජපක්ෂ පදනමට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටෙත් ඇති කළම්බු 
ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ෙට්නර්  ටර්මිනල් සමාගෙමන් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් 150,000ක් ලබා දී තිෙබනවා. පුෂ්පා රාජපක්ෂ පදනමට 
වරාය අධිකාරිය යටෙත් තිෙබන කළම්බු ඉන්ටර්නැෂනල් 
කන්ෙට්නර්  ටර්මිනල් සමාගම රුපියල් මිලියන 19.5ක මුදලක් 
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ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් බිරිඳ. 
බිරිඳ පදනම් හදා ගත්තාම රෙට් තිෙබන ෙද්පළ එයාෙග් 
ගිණුම්වලට දමන්න පුළුවන් ද? කල්පනා කර බලන්න. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, රාජ්ය උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 
15ක් ලබා ගැනීම සහ චීන සමාගම්වලින් මුදල් ලබා ගැනීම ගැන 
පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. රාජ්ය උකස් හා ආෙයෝජන 
බැංකුව කියා එකක් තිෙබනවා. ඒෙකන් ජනතාවෙග් බඩු උකස් 
ගන්නවා. ආෙයෝජනය කරන්න ඒ බැංකුෙවන් සල්ලි ෙදනවා. 
ජනතාව ගිහින් ආෙයෝජනය කරනවා. හැබැයි, ඒ සල්ලි පුෂ්පා 
රාජපක්ෂ පදනමට ෙදනවා. ෙමොකක්ද නීතිය? ෙම් කරුණු සියල්ල 
තහවුරු ෙවලා තිෙයද්දිත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද ෙම් කරමින් 
සිටින්ෙන්?  

ඊළඟ කාරණය තමයි, මහජන බැංකුවට අයත් පීපල්ස් ලීසිං 
සමාගම විසින් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන 
මහතාට අයත් ෙකොස්මික් කන්ස්ටක්ෂන් ආයතනයට කල්බදු 
පහසුකම් යටෙත් වාහන 33ක් ලබා දී රුපියල් මිලියන 79ක මුදල් 
වාරික ෙගවන්ෙන් නැතිව තිබීම.  රුපියල් ෙකෝටි 7.9ක මුදල් 
වාරික ෙගවා නැහැ. ෙමොකක්ද කෙළේ? එතුමා ෙකටි කාලයක් 
රිමාන්ඩ් එෙක් හිටියා. දැන් එළියට ඇවිත් තිෙබනවා. මම 
දැනගන්න කැමැතියි, එතුමා එළියට ආෙව් ෙකොෙහොමද කියා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඕවා කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙලොකු 
පවෘත්තියක් හැදුවා, "සජින් ද වාස ් ගුණවර්ධන රජෙය් 
සාක්ෂිකාරෙයක් ෙවලා" කියා. මම අහන්න කැමැතියි, ඒ ෙමොන 
නඩුෙව්ද කියා. නඩුවක් නැතිව සාක්ෂිකාරෙයක් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? "සජින් වාස් රජෙය් සාක්ෂිකාරෙයක්" කියා 
"ලංකා දීප" පුවත් පෙත් පධාන පවෘත්තියක් පළ ෙවලා තිෙබනවා 
මා දැක්කා. ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා රජෙය් සාක්ෂිකරුෙවක් 
වුෙණ් ෙමොන නඩුවකද? කවර මෙහස්තාත්වරයා ඉදිරිපිටද කිව්ෙව් 
එයා රජෙය් සාක්ෂිකාරෙයක් ෙවනවා කියලා? කවුරු හරි රිමාන්ඩ් 
එකට ගිහින් හම්බ ෙවනවා. හම්බ ෙවලා deal එක දමා ගන්නවා, 
ඔයා ළඟ ෙද්පළ ෙකොච්චර තිෙබනවා ද, මට ෙකොච්චර ෙදනවා ද, 
ඔයා ෙකොච්චර තියා ගන්නවා ද කියලා. ෙම්ක ෙන් සිද්ධ වන 
ගනුෙදනුව. ඊට පසුව එළියට ඇවිත් කියනවා, රජෙය් 
සාක්ෂිකරුෙවක් ෙවන්න යනවා කියා. මම දැනගන්න කැමැතියි, 
සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන රජෙය් සාක්ෂිකරුෙවක් වන්ෙන් ෙමොන 
නඩුෙව්ද කියා. නඩුව කියන්න ඕනෑ. එතුමා ෙමොන මෙහේස්තාත් 
අධිකරණය ඉදිරිපිටදීද කියා තිෙබන්ෙන්, "මම ෙම් නඩුෙව්දී 
රජෙය් සාක්ෂිකාරෙයක් හැටියට කටයුතු කරනවා" කියා? කිසිවක් 
කියා නැහැ. Dealවලින් එළියට එනවා. එළියට එනවා විතරක් 
ෙනොෙවයි, MSD එෙකන් ආරක්ෂාවත් දීලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
මතක තියා ගන්න, නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර 
පතිසංස්කරණ ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග් ඔය ඇමතිකම ළමෙයකුට 
ෙදන්න.  

කල්පනා කරලා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා රට පාලනය 
කරන්ෙන් ෙමෙහමද? මට අහන්න තිෙබන්ෙන් එච්චරයි. MSD 
එෙකන් ආරක්ෂාව දීලා තිෙබනවා. "නැහැ" කියනවාද? කාෙගන් 
ආරක්ෂා ෙවන්නද? ඇයි දුන්ෙන්? ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
රටට පැහැදිලි කරන්න. වංචනිකයන් ඉන්නවා. වංචනිකයන් 
එළියට ගන්නවා. හම්බ කර ගත්ත ෙද්පළ ඇමතිවරුන් ෙබදා 
ගන්නවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙමොනවා හරි කරලා ෙහොරකම් කළා; 
වැඩ කරන ගමන් ෙහොරකම් කළා; Dealවලින් ෙහොරකම් කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොරු ෙබ්රා ගන්න ෙහොරකම් කරනවා. ඒ අයට 
කියන්ෙන් කම්බ ෙහොරු කියලා; ෙහොරුන්ෙගත් ෙහොරු. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ෙනොෙවයිද කරලා තිෙබන්ෙන්? කල්පනා 
කරලා බලන්න. ලජ්ජා නැද්ද? සජින් ද වාස් ගුණවර්ධනට 
ෙහලිෙකොප්ටර් තිෙබනවා කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා ෙන්ද? 
තිෙබනවා. සිංගප්පූරුෙව් ගිණුම් තිෙබනවා. සිංගප්පූරුෙව් ෙහෝටල් 
තිෙබනවා. අෙප් "දූෂණ විෙරෝධී හඬ" සංවිධානෙයන් ගිහිල්ලා 

එතුමාෙග් ෙනෝනාෙග් ගිණුම් අංකත් එක්කම අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දුන්නා, එතුමා සිංගප්පූරුෙව් සිදු කරන ගනු 
ෙදනු සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ටික. ඒ ඔක්ෙකෝම ෙතොරතුරු 
තිෙබනවා. මුදල් ලැබුණු විධිය, මුදල් එක් රැස් කරලා තිෙබන 
විධිය, ඒ තරම් ධනවෙතක් වුණු විධිය ගැන, නම් ගම් එක්කම 
ෙතොරතුරු දීලා තිෙබනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද 
කරන්ෙන්? අත් අඩංගුවට ගන්නවා. ටික දවසක් වද විඳවන්න 
ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ ඇතුළට යනවා. අමාරුයි වාෙග් කියනවා. 
ඊළඟ දවෙසේ යනවා. එළියට එන්න හිෙතනවා ද කියා අහනවා. 
එළියට එනවා නම් නිකම් බැහැ කියනවා. "මටත් සලකපන්" 
කියනවා. එළියට ගන්නවා. ෙම්ක ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
සූත්තෙර්. තමුන්නාන්ෙසේලා ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ? ඊට 
පස්ෙසේ MSD එෙකන් ආරක්ෂාවත් ලබා ෙදනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වංචනිකයන් ආරක්ෂා 
කිරීෙම් කියා මාර්ගවලට අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ශී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය තුළ සිදු වුණු 
මූල්ය අකමිකතා පිළිබඳව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ශී ලංකා 
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ජනාධිපතිවරණයට සහ ඌව පළාත් 
සභා මැතිවරණයට රුපියල් මිලියන 114ක් ෙයෙදව්වා. ශී ලංකා 
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ෙමොකක්ද කෙළේ? මහජනයාෙග් 
සල්ලිවලින් ඡන්ද කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ පධානම කාරණය තමයි 
වීරකැටිය ව්යාපෘතිය. වීරකැටිෙය් රාජපක්ෂ ෙකෞතුකාගාරයක් 
හැදුවා. ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් රූපය ඉටිෙයන් ඇඹුවා. 
එතුමාෙග් මැතිනියෙග් රූපය ඉටිෙයන් ඇඹුවා. මිරිස ් ෙකොටපු 
වංෙගඩිය ෙගනැත් තැබුවා. කුරක්කන් අඹරපු ගල ෙගනැත් 
තැබුවා. බුදියා ගත්ත පැදුර ෙගනත් තැබුවා. ෙගනැත් තබලා 
කිව්වා, ෙම්ක තමයි රාජපක්ෂ ෙකෞතුකාගාරය කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් මිනිත්තු 

දහයක කාලයක් තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  திலங்க 
சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள். 

 Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the 
Chair. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි Debate එක පටන් 

ගත්ෙත් පැය භාගයකට කලින්. එතෙකොට එතැනිනුත් අපට යම් 
ෙව්ලාවක් හම්බ ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, එතැනින්  අපට 
කාලය හම්බ ෙවනවා.  

ඊළඟට, වීරකැටිය ව්යාපෘතිය. FCID  එෙකන් කරන ලද 
විමර්ශනයකින් පසුව, මූල්ය අවභාවිතය සම්බන්ධෙයන්  එම 
මණ්ඩලය භාර අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා  ෙලස ෙගෝඨාභය 
රාජපපක්ෂ මහත්තයා වග කිව යුතු බවට සනාථ ෙවලා තිෙබනවා. 
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ඒ ලිපිෙගොනු නීතිපතිට යවා තිබුණ ද ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිදු කියා 
මාර්ගයක් නැහැ. නිලධාරින් පරීක්ෂණ කරනවා; ෙතොරතුරු 
එක්රැස් කරනවා; නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවනවා. නමුත් 
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

තම පියාෙග් ස්මාරකය ඉදි කිරීමට රජෙය් මුදල් ෙයොදා 
ගනිමින් සිදු කළ මූල්ය අපරාධෙයන් මිදීම සඳහා අදාළ මුදල් ආපසු 
ෙගවීමට කටයුතු කරන බවට පුවත් පත් අනාවරණ  කරලා 
තිබුණා.  පත්තරවල තිබුණා මම දැක්කා,  ආපසු  ඒ සල්ලි ෙදනවා 
කියලා. එතෙකොටම අල්ලා ගන්න  පුළුවන්ෙන් ෙහොරා කවුද 
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් ඇහුවාම උත්තරයක්  දුන්නා, රුපියල් 
මිලියන 20ක් දුන්නා කියලා.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 
අපි ෙමෙහම හිතමු.  ෙගදරකට ෙහොෙරක් ඇවිල්ලා ටීවී එක 
උස්සාෙගන යනවා.  පත්තරවල පළ ෙවනවා, ටීවී එක ෙහොරකම් 
කරලා කියලා.  ඊට පස්ෙසේ  ෙහොරා ඇවිල්ලා ටීවී එක භාර ෙදනවා.  
එතෙකොට ෙමොකද කරන්න ඕනෑ?  ටීවී එකයි, ෙහොරායි ෙදන්නාම 
අත් අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ.   එච්චරයි ෙන් කරන්න තිෙබන්ෙන්. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  තමුන්නාන්ෙසේලා 
අහනවා,  "ඒ සල්ලි ෙගවීෙම් කමයට ටික ටික හරි ෙගවන්න 
බැරිද?" කියලා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කමය ඒක ෙන්. 
''මිලියන 20ක් ෙගවන්න, ඉතුරු ටික තව කාලයකින් ෙගවන්න''  
කියනවා. ෙම්කටද  තමුන්නාන්ෙසේලාට ජන වරමක් දුන්ෙන්?  
ෙම්කද ෙම් රෙට් ජනතාව අෙප්ක්ෂා කෙළේ කියලා මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

ඒ වාෙග්මයි කැරම් ෙබෝඩ් සිද්ධියත්. හිටපු කීඩා 
අමාත්යවරයාෙග් උපෙදස් පරිදි  කැරම් ෙබෝඩ් සහ දාම් ෙබෝඩ්  
කන්ෙට්නර්ස්  16ක්  ආනයනය ෙකොට, ඒවා රාජපක්ෂෙග් 
මැතිවරණ ව්යාපාරය සඳහා ෙබදා හැරීෙමන් ලංකා සෙතොසට සිදු 
කළ රුපියල් මිලියන 39ක මූල්ය පාඩුව තහවුරු කර ගැනීෙමන් 
අනතුරුව මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසය විසින් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරන ලද ලිපි ෙගොනුව සම්බන්ධෙයන් 
ෙගන ඇති කියා මාර්ග ෙමොනවාද? ඒ ලිපි ෙගොනු නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් එයට ෙමොකක්ද සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන ගන්න 
කැමැතියි. ෙපොදු ෙද්පළට හානි කරලා තිෙබනවා නම්, ඒ පරීක්ෂණ 
අවසන් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඔහු ඉක්මනින් මෙහස්තාත් 
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා. නමුත් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒවා ඇද ඇද ඉන්නවා. Polling booths 
12,000ටම  කැරම් ෙබෝඩ්  12,000ක් ෙබදුවා.  

ඊළඟට, විනිමය හා සුරැකුම්පත් ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
''තරුණ්යයට ෙහටක්'' සංවිධානයට මුදල් ලබා දීම. ඒ පිළිබඳව අපි 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න ඇහුවා.  ඒ පශ්නවලට උත්තර  දීලා 
තිෙබනවා, "ලබා දීලා තිෙබනවා තමයි, හැබැයි එෙහම ෙදන්න 
විධියක් නැහැ" කියලා.  හැබැයි ඊට අදාළ පරීක්ෂණ සිදු 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.  

ඊළඟට, අලි පැටවුන් නීති විෙරෝධීව ළඟ තබා ගැනීම.  අලි 
පැටවුන් ෙසොරකම්  කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට අලි 
ෙරොෂාන් ඇතුළු  සිවු ෙදෙනකු අත්අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා.  පසු 
ගිය කාලෙය් ඒ ගැන විශාල  ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වුණා. ''අලි ෙපොත'' 
නැති වුණා කිව්වා. හිටපු වනජීවි ඇමති ෙසොයිසා මැතිතුමා එක 
ෙවලාවක කිව්වා, "ඉස්සර මට පැවරී තිබ්ෙබ් අලි ෙහොරකම් කරන 
අය අල්ලන්න  ෙනොෙවයි,  අලිෙයක් ෙහොරකම් කරලා අහු වුණාම 
ඒ මිනිහා ෙබ්රන්න වැඩ හදන එක"යි කියලා. ඇඹිලිපිටිය 
පැත්ෙත්දී අලිෙයක් පැහැර ගැනීම වැළැක් වූවාය කියලා වනජීවී 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට  මරණ තර්ජන එල්ල කළා.  එක් 
තරුණෙයකුට  පහර දීලා තිබුණා. ඒ කැමරාව පැහැර ෙගන ගියා.  
අන්තිමට  ෙසොයිසා ගිහිල්ලා  කැමරාවක් අරෙගන දීලා "උඹ  සද්ද 

නැතුව හිටපන්" කියලා ෙහොරු ෙබ්රා ගත්තා. ෙම් අලි ජාවාරම  
විෙශේෂෙයන් රාජ්ය මැදිහත් ෙවලා කරපු බිස්නස් එකක් බවට පත් 
ෙවලා තිබුණා. නමුත් අලි ෙරොෂාන් අත් අඩංගුවට ගත්තා.  හැබැයි, 
අලි ළඟ තබා ගත් මෙහස්තාත් තිළිණ ගමෙග් ඇතුළු තවත් පිරිසක්  
සිටින නමුත් ඔවුන්ට එෙරහිව පියවර ගන්ෙන් නැහැ. අලි 
ෙහොරකම් කළ  නඩුකාරෙයක්  අලි ෙහොරාෙග් නඩුව අහනවා!  

ඊළඟට, රජයට අයත් ඉඩමක් නීතිවිෙරෝධීව අත්පත් කර  
ගැනීම.  ෙකොළඹ 07, ෙගගරි මාවෙත්, අංක 18 ලිපිනෙය්  පිහිටි 
රජයට අයත් ඉඩමක්  British Overseas (Pvt) Limited සමාගමට 
නීති විෙරෝධීව අෙළවි කිරීම පිළිබඳව  ෙගොනුව විමර්ශනය කර 
අවසන් කර තිෙබනවා. ෙම් ඉඩම ෙකොෙහන්ද ලැබුෙණ්, කවුද 
අත්පත් කර ගත්ෙත් කියන  කරුණු  සියල්ල පිළිබඳ පරීක්ෂණ 
කරලා අවසන් කර තිෙබනවා.  නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ 
ෆයිල් එක යවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිවක් 
කියාත්මක ෙවමින් නැහැ.  

හිටපු  ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල පධානී ගාමිණී ෙසනරත් 
මහතාෙග් අයුතු ෙද්පළ ඉපැයීම් පිළිබඳව මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත 
යටෙත් විමර්ශනය අවසන් කර  ෆයිල් එක නීතිපතිවරයාට යවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ෙමොකුත් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.  

රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගමට එෙරහිව විමර්ශන අවසන් 
ෙකොට ෆයිල් එක නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවලා තිෙබනවා. 
නමුත් කිසිවක් සිදුෙවන්ෙන් නැහැ.  

හිටපු කම්කරු අමාත්ය අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතාෙග් 
උපෙදස් පරිදි කියාත්මක වූ කැනඩා - ශී ලංකා රැකියා ව්යාපෘතිෙය් 
සිදු වූ රුපියල් මිලියන 53ක අකමිකතාව පිළිබඳ  විමර්ශන අවසන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිවක් සිදු ෙවන්ෙන් 
නැහැ.   ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දුන් ඩුබායි  බැංකු ගිණුම පිළිබඳ 
වාර්තා පළ වුණා. නමුත් අපි දන්ෙන් නැහැ, ෙම්වාට ෙමොකක්ද 
සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කළ යුතුයි.  පත්තරවල මුල් පිටුෙව්ම පළ 
වුණා, "ෙමච්චර ගිණුම් ෙසොයා ගත්තා" කියලා.  නමුත් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කිසිවක් ගැන  ඉදිරි  විමර්ශන   සිදු 
වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දූෂණ හඬ සංවිධානය ඇතුළු 
අප විසින්ද  ෙචෝදනා ෙගොනු කරලා පරීක්ෂණ සඳහා ෙතොරතුරු 
විශාල ෙලස ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ද 
කිසිවක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ෙම් වංචාෙව්,  දූෂණෙය් 
පතිමූර්තිය බවට පත්වී තිෙබන්ෙන්, ෙම් ගනුෙදනුවල පතිමූර්තිය 
බවට පත් වී තිෙබන්ෙන්, වැදගත්ම ෙද් බවට පත් වී  වන්ෙන්  
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුවයි. ඒ නඩුව පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳින් අපි 
දන්නවා. ඒ ගැන "බී" වාර්තාවක් විතරයි ගාල්ල මෙහස්තාත් 
අධිකරණෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙම් මෙහස්තාත් අධිකරණයට ගිහිල්ලා 
නීතිපතිවරයා කිව්වා, "නඩුවක් පවරන්න කරුණු නැහැ, මුදල් 
විශුද්ධිකරණ පනත යටෙත් පරීක්ෂණ කරන්න" කියලා. ඒ නිසා 
එතැන නඩුවක් නැහැ. ඒක හරි පැහැදිලියි. නමුත් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ගනුෙදනුෙව්දී ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් සිදු වී තිෙබන 
මූල්යමය සහ අපරාධමය වශෙයන් ඇති බරපතළම ගනුෙදනුව 
තමයි ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුව. නමුත් ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
ගනුෙදනුකරුවන් තමුන්නාන්ෙසේලා ආරක්ෂා කරනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, නැවත නැවතත්, නැවත නැවතත් අවි නැව් අත් 
අඩංගුවට ගන්නවා; නැවත නිදහස් කරනවා. ගාලු වරාෙය් 
තියාෙගන  සිටින  ගිනි අවිවලට රජෙයන් බලපතයක් ලබා දීලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන බවට කරුණු ෙහළි වී තිෙබනවාද කියලා මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්නයක් ඇහුවා. ගරු අගමැතිතුමා එයට 
පිළිතුරක් ලබා දුන්නා.  එතුමා  දීලා තිෙබන පිළිතුර ෙමොකක්ද? ඒ 
හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන බලන්න අගමැතිතුමා දීලා තිෙබන 
පිළිතුර  ෙමොකක්ද කියලා. අගමැතිතුමා කියනවා, "ගාලු වරාෙය් 
තබා ෙගන තිබුණු කිසිදු අවියකට ශී ලංකා ආණ්ඩුෙවන් 
බලපතයක් ලබා දී ෙනොමැත" කියලා.  

ශී ලංකා ආණ්ඩුෙවන් බලපතයක් ලබා දී නැත්නම් ඒවා නීති 
විෙරෝධි අවි ආයුධ. ඒක තමයි අගමැතිතුමාෙග් පකාශය. 
අගමැතිතුමා නැවත කියනවා, "ගිනි අවි ආඥාපනත යටෙත් ෙහෝ 
පුපුරණ දව්ය ආඥාපනත යටෙත් ෙහෝ නඩුවක් පැවරිය ෙනොහැක" 
කියලා නීතිපතිවරයා විසින් අධිකරණයට කියා  තිෙබනවා කියලා. 
ඒ උත්තරෙය් එක තැනක කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ උත්තරෙය් 
එක තැනක කියනවා, ''ෙම් කිසිදු ගිනි අවියකට බලපතයක් නැහැ'' 
කියලා. ඒ පිළිතුෙර්ම තව තැනක කියනවා, ''අපරාධ නඩුවක් 
දමන්න බැහැ'' කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 
එක්ෙකෝ එතුමා දුන් පළමුවැනි පිළිතුර නිවැරැදි  ෙවලා ෙදවැනි 
පිළිතුර වරදින්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙදවැනි පිළිතුර නිවැරදි ෙවලා 
පළමුවැනි පිළිතුර වරදින්න ඕනෑ. ෙම් පිළිතුරු ෙදකම එක විට 
නිවැරදි ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුව පිළිබඳව 
අගාමාත්යවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරන ලද පකාශය අසත්යයි. 
ඒකයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වාට සම්බන්ධ අය 
ෙමොන ෙමොන දිසාවට රිංගන්න සමත් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා 
හරි පැහැදිලිව අපි දන්නවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙක් 
නිශ්ශංක ෙසේනාධිපති ''මුණ ගැෙහන්න ඕනෑ'' කියලා අපටත් කථා 
කළා. මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා දන්නවා, කවුරු හරහාද ඒ කථා 
කෙළේ කියලා. මම එතුමාෙග් නම දැන් කියන්ෙන් නැහැ. අප හමු 
ෙවන්න ඕනෑය  කිව්වා. අපි එක උත්තරයයි එයාට දුන්ෙන්. "අපට 
නිශ්ශංක ෙසේනාධිපති  මුණ ගැහිලා කථා කරන්න කිසි ෙදයක් 
නැහැ. ඔබට කියන්න තිෙබන ෙද් ගිහිල්ලා CID එකට කියන්න" 
කියලා අපි කිව්වා. අපි එෙහම උත්තර ෙදන ෙකොට එයා ජනාධිපති 
මුණ ගැෙහනවා; ඇමතිවරු මුණ ගැෙහනවා; රෑට රෑට party 
දමනවා! ලජ්ජා නැද්ද? අපි කියන්ෙන් ෙමච්චරයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා නිකම් මුදල්වලට මිල දී ගත හැකි භාණ්ඩ 
විතරයි! තමුන්නාන්ෙසේලා මිනිස්සු ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙකොෙහොමද මිනිස්සු ෙවන්ෙන්?  හැෙමෝම ගැන ෙනොෙවයි මම 
කථා කරන්ෙන්. මා දන්නා කීප ෙදෙනක් දිහා  බල බලා මම 
කියන්නම්.  බටු කුණු වුණාම ෙපොෙළේ ෙතොග ගණනට විකුණනවා. 
මාළු නරක් ෙවමින් එනෙකොට වැල්ල ළඟ ෙතොග ගණනට මාළු 
විකුණනවා. ෙපොළ අවසන් ෙවමින් එන ෙකොට ෙව්ලිච්ච බටු ටික 
ෙතොග ගණනට විකුණනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒ කුණු භාණ්ඩ 
වා ෙග් විකිෙණන මිනිස්සු! හැබැයි, ටික ෙදෙනක්. ගඳයි. ඒ ගඳ 
දැෙනන්ෙන් සංෙව්දීතාවක් තිෙබන මිනිසුන්ට විතරයි. ෙම්වා ගැන 
කල්පනා කරලා බලන්න. 
     

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ඔබතුමන්ලා ෙග් පක්ෂෙයනුත් ඔය වාෙග් අය නිර්මාණය කළා. 

හැබැයි, ඒ අය පස්ෙසේ අෙනක් පැත්තට ගියා. එෙහම අයත් 
නිර්මාණය වුණා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම කාරණයක් කියන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් ෙහෝ ගඳක් තැවරුණු 

ෙකෙනක් අපි තියා ගන්ෙන් නැහැ. ඒකයි එළවන්ෙන්. හැබැයි, 

තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වාෙග් අය මුල් ෙප්ළිෙය් වාඩි කරවලා "සර්" 
කියලාත් කියනවා. ලජ්ජයි. ඒකයි ලජ්ජා වන්න ඕනෑ කාරණය. 
ඊට පස්ෙසේ පිටු පස්සට ෙවලා ඉඳෙගන ඔය වාෙග් ෙදයක් 
කියනවා. ඇයි ඒ? ෙහට්ටිෙපොලට ගිහිල්ලා කියන්න එපායැ, 
"මමත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිහිල්ලා ෙමොකක් ෙහෝ කළා"ය කියලා. 
එච්චරයි. පක්ෂෙයන් ගියපු ෙකනා අද ඇමති ෙකෙනක් ෙවලා. 
තමුන්නාන්ෙසේ ඔතැනට ෙවලා පුටුෙව් කැරකි කැරකී හූල්ලනවා. 
පව්! එච්චරයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම ගඳයි. ඒ නිසායි 
මම එතුමා ගැන කථා කෙළේ නැත්ෙත්. ඒ ගැන අපි ෙවන දවසක 
කථා කරන්නම්. නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශෙය් කාරක සභා 
විවාදය එනවාෙන්. ඒ අමාත්යාංශය ගැන ෙපොදු කාරක සභාෙව් 
කථා කරන්ෙන් නැතිව පාර්ලිෙම්න්තු ෙව්  කථා කරන්න දවසක 
විවාදයක් අපි ඉල්ලා තිෙබනවා. අපි න්යාය පත හදන්ෙන් 
 එෙහමයි. එදාට බලා ගනිමු ෙද්ශ ෙපේමී මහත්වරුන්ෙග් ගැහිලි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සාමාන්ය තත්ත්වයක් 
ෙනොෙවයි.  ආණ්ඩුවම කියනවා, අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් 
සියයට 42ක ෛදනික  ආදායම  ෙඩොලර් ෙදකට වඩා අඩුයි 
කියලා. අෙප් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 42ක් ජීවත්  ෙවන්ෙන් 
දවසකට රුපියල් 280කට වඩා අඩුෙවන් අරෙගන. එෙහම රටක් 
ෙම්. අෙප් රෙට් ඈත ගම්මානවලට ගිෙයොත් ෙපෙනනවා, ඒ අයට 
ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැති බව. ඒ ෙගොල්ලන් තමන්ෙග් කණ 
කර උගස් තියලා තමයි දරුවන්ට පාසල් බෑග් ටික අරෙගන 
ෙදන්ෙන්. තමන්ෙග් pushbike එක, වතුර ෙමෝටරය, ෙමෝටරෙය් 
බට ටික උගස ් තියලා තමයි කුඹුරට ෙතල් ගහ ගන්ෙන්. ඒ 
මිනිසුන් ඉස්පිරිතාලයට ගියාට ෙබෙහත් ෙපත්තක් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වකුගඩු ෙරෝගය හැදුණාට 
පසුව ෙල් මාරු කරන්න සිදු ෙවනවා. නමුත් අද අෙප් රෙට් ෙල් 
කාන්දු කරන උපකරණ නැහැ. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය චක 
ෙල්ඛනයක් ඒවා තිෙබනවා, "අවුරුදු 48ට වඩා වැඩි අයෙග් ෙල් 
කාන්දු කරන්ෙන් නැහැ"  කියලා. මට මතක විධියට වයස අවුරුදු 
48යි සඳහන් කරලා තිබුෙණ්.  අවුරුදු 48ට වඩා අඩු වකුගඩු 
ෙරෝගීන්ෙග් විතරයි ෙල් කාන්දුකරණයට ලක් කරන්ෙන්. අවුරුදු 
48ට වඩා වැඩි අය මැෙරන්න අත් හැරලා තිෙබනවා. එෙහම රටක් 
ෙම්ක. එෙහම රටක මහ ජනයා එක්රැස් වී එකතු කරන ෙම් මහා 
ධනය තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා football එකක් වාෙග් එෙහට 
ෙමෙහට ගහමින් ෙසල්ලම් කරමින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් මහ ජනයා මත පටවා තිෙබන පීඩනෙය් 
විශාල පංගුවකට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික පතිපත්ති වාෙග්ම, 
මහ ජනයාෙග් ෙද්පළ ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් ෙහොරකම් කිරීම 
බලපා තිෙබනවා.  ෙපොඩි කාලයක් ෙනොෙවයි, ආසන්න වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් පසු ගිය දශක තුනක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ සිදු වුණු 
ෙදයක්.  අෙප් ජීවිත කාලය තුළ අපට මතක තිෙබන කාලෙය් 
පටන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ධනය ෙකොච්චර එක්රැස් කර 
ෙගන තිෙබනවාද? සාමාන්ය pushbike එකක ගිය ගෙම් පාෙද්ශීය 
සභා සභාපති ඒ ගම ඇතුෙළේ මන්දිර හදන විධිය, වාහන ගන්න 
විධිය, ඒ වාෙග්ම ගාල්ෙල් කන්ෙට්නර්වල ෙත් දළු ඇදපු අය  -  "අ 
සහ ආ"  -  මහා ධනවතුන් වුණු විධිය අපි දන්නවා.  අනුරාධපුරෙය් 
ෙගොවි ජනයාට වතුර ෙදන්න හදපු ෙපොකුෙණන් ෙකෝටි, පෙකෝටි 
ගණන් ෙහොරා කාලා ෙපොකුණු පියාණන් ෙලස හංවඩු ගැසුණු අය 
ෙම් රෙට් ජනයාෙග් ධනය ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් එක්රැස් කර 
ෙගන තිෙබනවා.  

සාමාන්ය දරුවන්ට, සාමාන්ය පුරවැසියන්ට ආහාර ෙව්ලක් 
නැත්නම්, පිරිසිදු වතුර ටිකක් නැත්නම්, තුන්ෙව්ල කන්න විධියක් 
නැත්නම්, ඇඳුමක් ඉරුණාම ගන්න විධියක් නැත්නම්, ෙසෙරප්පු 
ෙදක කැඩුණාම ෙසෙරප්පු ෙදක ගන්න විධියක් නැත්නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් දූෙකළින්ෙන් කාෙග් ධනයත් එක්කද? ඒ 
නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්, අඩුම තරෙම් ෙම් 
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පාලනයවත් හරියට  කරන්න කියලායි. දැන් ෙපන්නුම් කරලා 
තිෙබන්ෙන් නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා ෙහොයන්න උත්සාහ 
කරනවා ෙවනුවට ඒවා කෙළේ ෙකොෙහොමද කියා ෙසොයා බලා,  
ඒෙකන් අත් දැකීම් ලබා ගන්න එකයි.  ඒකට තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මැදිහත්වීම සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  
ෙම් මහජනයාෙග් ධනය ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් එක්රැස් කිරීෙම් 
සාපෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාට මි ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 

අපි කවුරුත් අවුරුදු දහස් ගණන් ජීවත් වන මිනිසුන් ෙනොෙවයි, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අපි අවුරුදු 70ක් ෙහෝ 80ක් 
තමයි ජීවත් වන්ෙන්. ඉපෙදන හැම ෙකනාටම ෙම් ජීවිත කාලය 
තුළ දී අධ්යාපනය ලැබීෙම් අවස්ථාව තිෙබන්නට ඕනෑ; ආදායම් 
මාර්ගයක් තිෙබන්නට ඕනෑ; නිවාසයක් තිෙබන්නට ඕනෑ; ෙසෞඛ්ය 
පහසුකම්  තිෙබන්නට ඕනෑ; විෙනෝදාංශයක් තිෙබන්නට ඕනැ; 
මානසික සුවයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා මිනිසුන්ට ෙහොඳ 
රාජ්ය කළමනාකරණයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. හැබැයි, ඈත ගම්වල 
මිනිසුන් මැෙරනවා ෙකෙහල් ගස්වල පරඬැල් වාෙග්. ඔෙහේ 
ඉපෙදනවා, ඔෙහේ ෙව්ෙලනවා. ඒ මිනිස්සු ඔෙහේ මැරිලා යනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මිනිසුන්ෙග් දහඩිෙයන් එකතු කරන ධනය 
තමයි ෙම් එක් රැස් කරෙගන තිෙබන්ෙන්.  ඒ ධනය නිකම් එකතු 
වන්ෙන් නැහැ. ෙත් වත්ෙත් දළු තිබුණාට වැඩක් නැහැ; ගල් වෙළේ 
ගල් තිබුණාට වැඩක් නැහැ; ෙපොල් ගෙහේ ෙපොල් තිබුණාට වැඩක් 
නැහැ, මිනිසුන් ෙම්වා මැදිහත් ෙවලා කඩන්ෙන් නැත්නම්. ෙත් 
වත්ෙත් දළු කඩන මිනිහා තමන්ෙග් ශමය වපුරලා දළු කැඩුෙවොත් 
තමයි රෙට් ජාතික ධනය ඇති වන්ෙන්. මිනිහා කුඹුරට බැහැලා වී 
නිෂ්පාදනයට අවතීර්ණ වුෙණොත් තමයි එයින් රෙට් ජාතික ධනය 
උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. මහා සාගරයක් තිබුණාට 
වැඩක් නැහැ; විශාල මාළු සම්පතක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ. 
ධීවරයා මුහුදට ගිහිල්ලා ඒ මාළු සම්පත එක්රැස් කර ගත්ෙතොත් 
තමයි ජාතික ධනය ඇති වන්ෙන්. මහා ගලක් තිබුණාට වැඩක් 
නැහැ, ඒ ගල කඩලා අවශ්ය ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට දුන්ෙනොත් තමයි 
මහා ජාතික ධනය ඇති වන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජාතික ධනය 
උත්පාදනය කරන්ෙන් ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවයි. වැඩ කරන 
ජනතාව උත්පාදනය කරන ජාතික ධනය තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකෝටි 
පෙකෝටි ගණනින් ෙහොරකම් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙහොරු 
ආරක්ෂා කරනවා. දශක තුනක් තිස්ෙසේ ලැබුණු අත් දැකීම ෙම්කයි.   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කාලය විසින් ෙහෝ ෙවනත් 
ෙවනත් සිදුවීම් විසින් ෙහෝ ෙම්වා යටපත් කරන්න කිසිෙසේත්ම ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැතිව, ඒ වංචනිකයන් ෙහළිදරව් ෙකොට නීතිය හමුවට 
පමුණුවා, වංචනිකයන්ට දඬුවම් ලබා දී ෙම් ෙද්ෙපොළ යළි අත්පත් 
කර ගැනීෙම් කාර්ය භාරය ෙම් වත්මන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරී 
තිෙබනවා. එෙතක් ෙම් ව්යායාමය අප ඉදිරියට ෙගන යන බව 
සහතික කරමින් මා නතර වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔව්, ඉදිරිපත් කරන්න.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක  

මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් දී කරුණු කිහිපයක් ෙහළිදරව් වුණා. ඒ 

තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකිව යුතු නීතිපතිවරයාෙගත්, 
ෙපොලිස්පතිවරයාෙගත් කියාකලාපය පිළිබඳව. ඉතාම බරපතළ 
ෙචෝදනා. ඒ ෙදෙදනාම පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ඔවුන්ෙග් රාජකාරිවල කාර්යක්ෂමතාව, 
ඔවුන්ෙග් පගතිය පිළිබඳව විමසිය යුතුයි කියා මා ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ සඳහා බලයක් තිෙබනවා. 
ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවන්න පුළුවන් පුද්ගලයන්ව අප 
කැඳවන්නට ඕනෑ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් නායකයා වන  ගරු අගමැතිතුමාත් 

එක්ක ඔය අදහස් පිළිබඳව සාකච්ඡා කර  ඉදිරිපත් කෙළොත් 
ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා.  

මීළඟට,  ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම  ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් 
මහතා. 

 
[2.36 p.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Deputy Speaker. I am glad to second 

the Motion proposed so eloquently in his inimitable style 
by the Hon. Anura Kumara Dissanayake, as always, at the 
Adjournment time on a matter that is so important to the 
country today. It was not just one transaction, but a 
myriad of issues that he adverted to, as he proposed this 
Motion. 

 With regard to the issue at hand, namely, the matter 
regarding the Avant Garde Floating Armoury,  I am 
conscious of the Ruling given from the Chair this 
afternoon.  I will abide by that and refrain from straying 
into certain areas which might become matters of judicial 
investigation even on a subsequent date. I am saying that 
because I am aware of some of the serious implications of 
this particular transaction. I agree with the Hon. Member 
who proposed the Motion, that this indeed is a very 
serious matter that confronts this country.  

This Adjournment Debate assumes a very strange 
nature.  As the Hon. Anura Kumara Dissanayake was 
proposing it - I watched with interest - many Members 
from the Government Side were nodding vigorously in 
agreement with him. This is strange for the reason that - 
for the first time I witnessed this in the House - even  
after the Hon. Member named several Ministers, not one 
raised an objection, except the Hon. Leader of the House 
and that also by way of clarification to exonerate himself 
and to say that he is not guilty of the charge that was 
being made. But the rest of the Ministers, although 
named, sat quietly and listened. Even when the 
Hon.Member challenged to deny charges if they could, 
they sat still, confirming to the country that the charges 
that were being made are in fact true.  
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For the first time, when a floating armoury was 
discovered off the coast of Galle, the country was aghast. 
People in the country had a rude shock - how come a ship 
full of lethal weapons has been found? Because until then 
no one in the country knew of these transactions.  

Then it transpired that it is not just one ship but there 
are a few more.  Some ships were anchored off the coast 
in Africa in different names - "Sinbad" et cetera. All ships 
were full of weapons and these weapons were being 
rented out. In Africa you rent out weapons and you know 
or you do not know who eventually gets to use those 
weapons. That is one side of the story. The other issue 
was the legality of these operations. As the Proposer said, 
the Hon. Prime Minister himself in answering a Question 
in this House has confirmed that none of these weapons 
have been licensed. So, unlicensed weapons on the high 
seas or even crossing maritime boundaries of several 
States, raise very serious issues.  

Apart from all of that, even restricting it to issues of 
corruption, many other questions arise. What are these 
companies? How did these companies come about? Who 
are the shareholders of these companies? We saw over the 
last several years a number of these companies 
mushrooming and once we saw the spectacle of one of the 
companies - Lanka Logistics Limited - having as its 
shareholder a certain "Peter Mohan Maithree Peiris" who, 
for a period of two years illegally sat in the chair of the 
Chief Justice of this country. He is a shareholder and 
there are several others who held posts of Secretaries of 
important ministries - even Secretary to the Treasury. 
What were they doing with these weapons?  

As the Hon. Members know, all of these lethal 
weapons have serial numbers and if they were bought 
legally by the Government of Sri Lanka, it is all recorded 
in books  including the serial numbers.  I am raising the 
question as to whether the serial numbers on  the weapons 
that are found from time to time in different ships, match 
the serial numbers of the weapons imported by the 
Government of Sri Lanka? Because, I am given to 
understand that those weapons are treated in the books as 
"unserviceable" or "obsolete" and have been condemned 
and destroyed.  You condemn those as "unserviceable" 
and you write in your books that these weapons have been 
destroyed therefore; but they find themselves in the hold 
of a ship being sold and rented out to various unsavory 
elements in Africa and beyond. God knows whether ISIS 
is using any of  your weapons. The country is entitled to 
know the exact nature of this transaction.  You cannot 
play hide-and-seek in this.  If there is an offence, you 
apprehend the offenders and you try them for that 
offence.  But a feature as serious as this, certainly, the 
country is entitled to know. Why has this issue been kept 
under wraps up to now?  

Whilst this is going on, the Proposer mentioned 
several other instances of suspects going scot-free.  I will 
raise one or two issues before I sit down.   

During the election campaign or just prior to that, the 
former President went to Kilinochchi and distributed gold 
jewellery to people who, he said, were the owners of that 
gold jewellery.  This gold was taken into custody at the 
end of the war in 2009.  What was the former President 
doing with that gold jewellery for five or six years?  It 
obviously was in his custody.  Did he give those to his 
wife to wear them for ceremonies? We have raised in this 
House the quantity of gold so recovered at the end of the 
war. This is not even one tenth. Where is the balance gold 
taken from our people?  We have information and that is 
true. The former President was able to give it to the 
rightful owners because those were all neatly packed in 
cellophane bags with names of owners written. What 
happened to the balance?  Where is it? Where is the 
balance gold?   

With regard to people who are allowed to go scot-
free, we still have the spectacle of KP not being produced 
before Court, despite a writ application filed by the Hon. 
Vijitha Herath. So far, the Government or the authorities 
in the Attorney-General’s Department do not seem to 
know whether he has committed any offence or not.  
When such is the state of affairs, we have over 200 Tamil 
political prisoners and I repeat, “Tamil political 
prisoners,” who are imprisoned for over 20 years - some 
of them over 20 years.  For offences that they are 
charged, if they are convicted, the punishment will not 
even stretch for seven years; and Ministers are quick to 
say that there are no political prisoners in this country.   

I say they are "political prisoners" because if you 
choose to treat the CEO of Avant Garde this way and if  
you choose to treat the suspect in the "sill redi" case in 
one way - where the information is that if it is an offence 
against public property and  if it is over Rs. 25,000, there 
is no bail - people languish in prison for years before they 
are able to show exceptional circumstances before getting 
bail. Here is a case of  one being able to go to High Court 
directly and walk out as if he just attended a party and 
going back home. I am asking the question, why are the 
Tamil political prisoners treated differently? Is it because 
they are Tamils and Lalith Weeratunga and Nissanka 
Senadhipathi are Sinhalese?  

What happened to the assurances given to them by no 
less a person than the President himself on the 17th of 
October? I was present when the Commissioner of 
Prisons gave that assurance to the prisoners when they 
were on the sixth day of their fast. He said that before the 
31st of October their releases will commence and 
conclude before the 07th of November. We are on the 
04th of November today and no steps have been taken. I 
must add, the assurance said, “except those who are 
accused of heinous crimes”. That is all right. There are 
more than 200 people. Not all 200 are accused of heinous 
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crimes or whatever that you describe it to be. Some of 
them, I know personally, are only accused under Section 
5 - failure to give information to the police - and they are 
there for over 15 years. I am raising this issue because 
you have just three days more with regard to the keeping 
the assurance that the Government gave to the Tamil 
political prisoners.  

The Government is obviously guilty, admitting to be 
guilty, from what the Deputy Minister, Hon. Ajith Perera, 
just said before I even seconded the Motion.  I thought he 
was going to second the Motion, so enthusiastic he was.  
These things must be rectified. We supported the change 
on several fronts, especially on anti-corruption. If this is 
the way the Government conducts itself, I am afraid, this 
Government will not stand another year.  

Thank you very much.  
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (විෙද්ශ රැකියා 
අමාත්යතුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல - ெவளிநாட்  
ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 
Employment) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමියෙග් රීති පශ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්න. 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා මෙග් නම සඳහන් කර 

තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීමට මම පුංචි 
කාරණයක් කියන්න හිතුවා. ඔය සිදු වුණාය කියන සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් සියලුම කටයුතු කර තිෙබනවා. විගණකාධිපතිතුමා 
ඒ ගැන පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කර ඒ සියලුම කටයුතු ෙම් ෙවන 
ෙකොට මූල්ය අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දීලායි 
තිෙබන්ෙන්. දැන් එතැනින් තමයි ඒවා ෙකෙරන්න ඕනෑ. මෙග් 
පැත්ෙතන් සිදු ෙවන්න ඕනෑ ෙද් කර තිෙබනවා. අනුර කුමාර 
දිසානායක ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම පිණිසයි 
ඒ කාරණය කිව්ෙව්. 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ඔබතුමියට ස්තුතියි.  

ඊළඟට තිලක් මාරපන අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 
කාලයක් තිෙබනවා.  

[අ.භා. 2.58] 

 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Tilak Marapana - Minister of Law and Order and 
Prison Reforms) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී කථා 

කරන්නට මටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම ඉතාමත් 

සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් සඳහන් වුණු පරිදි ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සිද්ධිය තමයි විශාලම පරිමාණෙය් දූෂණයක් හැටියට 
ඇතැම් අය හඳුනාෙගන තිෙබන්ෙන්. විශාල පරිමාණෙය් දූෂණයක් 
ෙහෝ ෙව්වා කුඩා පරිමාණෙය් දූෂණයක් ෙහෝ ෙව්වා මම කිසිමදාක 
කිසිම දූෂණයකට සමාව ෙදන්න කැමැති පුද්ග ලෙයකු ෙනොෙවයි. 
ඒ අතින් බලන ෙකොට අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනැල්ලා ෙම් දූෂණ සම්බන්ධෙයන් අපි හැෙමෝෙග්ම අවධානය 
ෙයොමු කිරීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම හිතනවා, 
ඒකත් ඉතාමත් ෙයෝග්යයි කියා. ඒ දූෂණ සම්බන්ධෙයන් 
කඩිනමින් පරීක්ෂණ පවත්වලා ඒ දූෂිතයන් සිටිනවා නම්, ඒ අය 
සියලු ෙදනාම නීතිය හමුවට පැමිණ විය යුතුයි. මම අද කථා 
කරන්න නැඟිට්ෙට් මට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂ දැනුමක් තිෙබන නිසායි. ඇයි? මම ෙම් රජෙය් තනතුරක් -
ෙම් අමාත්ය ධුරය- භාර ගත්ෙත් ෙබොෙහෝ මෑතකදී. ඊට ඉස්ෙසල්ලා 
මෙග් රාජකාරිය තමයි නීතිඥ වෘත්තිය. මම නීතිඥවරෙයක් 
හැටියට කටයුතු කරන ෙකොට මෙග් රාජකාරිය තමයි, ඕනෑම 
ෙකෙනකුට නීති උපෙදස් අවශ්ය වුණාම ඒ අයට නීති උපෙදස් දීම. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒ නීති උපෙදස් ෙදන්න නීතිෙයන් බැඳිලා 
සිටිනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එකට සම්බන්ධ  ෙසේනාධිපති මහතාටත් 
මම නීති උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. මම ඒ නීති උපෙදස් ෙදන 
අවස්ථාව වන ෙකොට මට කිසිම අවහිරයක් ෙහෝ කිසිම මුක්තියක් 
තිබුෙණ් නැහැ, ඔහුට එෙසේ- 

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

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ජනවාරි මාසෙය්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් සිදුවීෙමන් පස්ෙසේද? 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
සිදු වීම කියන්ෙන් කුමන සිදුවීමද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජනවාරි මාසෙය් සිදු වුණු සිද්ධිය. 

 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ඔව්, ඔව්. නැව අත් අඩංගුවට ගත්තු සිද්ධිෙය්දී.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊට ෙපරද ෙම් සිද්ධිය? 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ඔව්.  ඊට ෙපර. මම හිතන්ෙන් ෙම් නැව අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් 

ජනවාරි මාසෙය් 10වැනි දා වාෙග් දවසක. අත් අඩංගුවට අරෙගන 
ටික දවසකට පස්ෙසේ,- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු කථානායකතුමා ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව ෙමතුමන්ලාට යම් 

කිසි විධිෙය් උපෙදසක් දුන්නා. ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාව 
පෙයෝජනයට අරෙගන ඒ මහතා නිෙයෝජනය කරනවාද, කථාව 
ගැන අවෙබෝධයක් ඇතුව පකාශ කරනවාද? 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
මම කිසිම විධියකට එතුමා සාධාරණීකරණය කරන්න 

හදන්ෙන් නැහැ. මට ඒක කියන්නත් බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. මෙග් 
ෙසේවාදායක ෙසේනාධිපති මහතා  මට පවසලා තිෙබන හුඟක් 
කරුණු තිෙබනවා. ඒවා මට ෙහළිදරවු කරන්නත් බැහැ. ෙමොකද ඒ 
කරුණු ෙහළිදරවු ෙකරු ෙවොත් හුඟක් අයට ලජ්ජා හිෙතයි. ඒකට 
මට සාක්ෂි ආඥාපනත යටෙත් මුක්තියක් තිෙබනවා. එතුමාෙග් 
අවසරය ෙදන කාරණා පමණයි ෙහළි කළ හැක්ෙක්. මම ෙම් 
කියන්ෙන් සාමාන්ය වශෙයන් දැන ගත යුතු කරුණු කිහිපයක්.  

පළමුවන කාරණය ෙමයයි. ෙම් ෙලෝකෙය් “Floating 
Armoury” කියා සංකල්පයක් තිෙබනවා. ෙම් “Floating 
Armoury” එක ගැන නිවැරදි අවෙබෝධයක් නැති නිසා තමයි 
ෙමතැන  ෙලොකු පටලැවිල්ලක් හැදිලා තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, පාෙවන අවි ගබඩා කියන්ෙන්, මුහුෙද් නැව් 
ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා; ඒවාෙය් භටෙයෝ සහ අවි ආයුධ රඳවා 
තිෙබනවා. ඇයි, ඒ විධියට මුහුෙද් නැව් ස්ථාපිත කර භටෙයෝ සහ 
අවි ආයුධ රඳවා තිෙබන්ෙන්? විෙශේෂෙයන්ම ගාලු පෙද්ශෙය් සිට 
ඒඩ්න් දක්වා මුහුදු තීරෙය් ෙබොෙහෝ මුහුදු ෙකොල්ලකරුෙවෝ 
සිටිනවා. ෙසෝමාලියාෙව් සිටින piratesලා සහ ෙවන ෙවන මුහුදු 
ෙකොල්ලකරුෙවෝ සිටිනවා. ෙමෙහම ගමන් කරන මුහුදු යාතාවලට 
ෙම් අය පහර දීලා, ඒ යාතාවලට ෙගොඩෙවලා සමහර ෙවලාවට 
ඒවාෙය් සිටින අයව අත් අඩංගුවට ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ 
නැව්වල සිටින Captainලාව kidnap කරනවා. Kidnap කර, they 
hold them to ransom.  Then, you have to pay a big ransom to 
get them out. නැව්වල තිෙබන බඩු ටික ෙහොරකම් කරනවා. ෙම් 
අවදානෙමන් ෙබ්ෙරන්න තමයි ෙම් නැව්වලට ආයුධ අවශ්ය 
කරන්ෙන්. එෙහම ආයුධ අවශ්ය නම්, ඇයි ඒ ආයුධ ඒ නැෙව්ම 
තියාගන්ෙන් නැත්ෙත් කියා කල්පනා කරන්නට පුළුවන්. හැම 
ෙවෙල්ම නැෙව් ආයුධ තියාෙගන ඉන්න බැහැ. ෙමොකද, නැව්වල 
ආයුධ තියාෙගන වරායන්වලට ඇතුළු වන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම 
භටයන් තියා ගත්තාම, අනාරක්ෂිත පෙද්ශයන් පසු කළාට පසුව ඒ 
භටයන්ට අනවශ්ය ෙලස ෙගවීම් කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා 
සම්පදායානුකූලව ෙමොකක්ද සිදු වන්ෙන්? ඒඩ්න්වල “Floating 
Armoury” එකකින් ආයුධ සහ භටයන් පටවා ෙගන මුහුදු තීරය 
දිෙග් එනවා. ගාලු පෙද්ශයට එන විට ඒ අවදානම අවසන්. මුහුදු 
ෙකොල්ලකරුවන් නැහැ. ගාල්ල පසු කරෙගන සිංගප්පූරුව පැත්තට 
ෙහෝ ඕස්ෙට්ලියාව පැත්තට ෙහෝ යනවා. එතෙකොට ෙමොකක්ද 
වන්ෙන්? ගාල්ල පෙද්ශෙය් ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබන පාෙවන අවි 
ගබඩාවක නැවකට අර ආයුධ ටිකයි, ෙසොල්දාදුවන් ටිකයි 
බස්සනවා. ෙම්ක තමයි සම්පදායානුකූලව සිදු වන්ෙන්. ඒ පාෙවන 
අවි ගබඩාවල තිෙබන ආයුධ අයිති වන්ෙන් පිට රට  සමාගම්වලට. 
ඒ සමාගම්වල නිෙයෝජිතෙයෝ ඒ ආයුධ සමඟ ඒ නැෙව්ම සිටිනවා. 
ඒ පාෙවන අවි ගබඩාවන්, ඒ නැව අයිති රෙට් තිෙබන නීතිරීතිත්, 
ජාත්යන්තර මුහුදු නීතිත් අනුගමනය කරමින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් තමයි පවත්වාෙගන යන්නට 
ඕනෑ. නිකම් ආවාට ගියාට license කර නැති තුවක්කු, ආයුධ 
තියාෙගන ඉන්නට බැහැ. ෙමොකද, වතාෙවන් වතාෙව් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් ඇවිත් ෙම් නැව් පරීක්ෂා කර බලනවා, 

ඒවාෙය් තිෙබන ආයුධ නීත්යනුකූල ආයුධද, ඒවාට licence 
තිෙබනවාද, ඒවාට අයිතිකාරෙයෝ සිටිනවාද කියා. ඒ සියල්ලම 
බලනවා. 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කල් පැනපුවා තියන්න බැහැ, සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කිව්වා 

වාෙග්? 

 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
කල් පැනපුවා තියන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, ෙමතැන සිදු වුෙණ් ෙමයයි. ලංකාෙව් යුද්ධයට 
පසුව රැකි රක්ෂා නැතිව හුඟක් ෙසොල්දාදුවන් සිටියා. ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශය හිතුවා, ඒ අයට ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් ස්ථාපිත 
කරන්නට ඕනෑ කියා. ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් වැෙඩ් කරන්නට නාවුක 
හමුදාව ෙයොදා ගත්තා. නාවුක හමුදාවට කිව්වා, "ෙම් අවි ආයුධ 
අරෙගන, ෙසොල්දාදුවන්ව train කර ඒ අයව පටවන්න." කියා 
මුහුෙද් යාතා කරන නැව්වල, ආරක්ෂක කටයුතු කරන්නට. අෙප් 
නාවුක හමුදාවට ඒක හරියට කර ගන්න බැරි වුණා. පස්ෙසේ 
ෙමොකද කෙළේ? "රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම" කියා සියයට 
සියයක් රජෙය් අයිතිය ඇති ෙකොම්පැනියක්; it is a 100 per cent 
Sri Lankan Government-owned entity. ඒෙක් ඔක්ෙකෝම 
ෙකොටස් අයිති වුෙණ් Treasury එකටයි. Director Board එක 
ෙවනස්. The Directors are government functionaries or 
people from various other sources, but the shareholding is 
entirely government-owned. It is the same with Lanka 
Logistics and Technologies Limited - the shareholding is 
entirely government-owned, but the Directors are from 
different sectors. ෙම් වාෙග් ෙකොම්පැනියක් ස්ථාපිත කර ඒ 
ෙදෙගොල්ලන් අතෙර් ෙම් කටයුත්ත කරන්න හැදුවා. ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙය් තිබුණු ඒ අවි ආයුධ රක්නා ලංකා ආරක්ෂක 
සමාගමට බාර දුන්නා. රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම කියන්ෙන් 
ආණ්ඩුෙව් ස්ථාපිත කළ සමාගමක් නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට අවි ආයුධ 
බාර දීලා, නාවික හමුදාවත් ෙම්කට සම්බන්ධ කර ෙගන ෙම් 
රාජකාරිය කරලා මුදල් උපයා ගන්නත්, ෙසබළුන්ට රැකියා 
අවස්ථාවක් හදා ෙදන්නත් යම් කිසි වෑයමක් දැරුවා. හැබැයි, 
අවාසනාවකට වාෙග් නාවික හමුදාවට ෙමය හරියාකාරව කර 
ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් අවි ආයුධ කුලියට දුන්න නැව් ඒවා 
ෙගන ෙගොස් ෙවන අයට දුන්නා.  ඊට පසුව ඒ ෙගොල්ලන් තවත් 
ෙකෙනකුට දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත විධිමත්ව හරියට කර 
ගන්න බැරුව ෙම් ආයුධවලින් විශාල පමාණයක් -200ක් විතර- 
නැති වුණා. ෙමෙසේ නැති වුණු ආයුධවලින් සමහර ඒවා 
ෙපෝලන්තය වැනි රටවලින් හම්බ වුණා. එත ෙකොට ෙමොකද 
වුෙණ්? ෙම් පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට දැන ගන්න 
ලැබුණාම, ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පැවැත්වූවා. ඊට පසුව ඒ 
ෙගොල්ලන්ට දැන ගන්න ලැබුණා ෙපෝලන්තෙයන් ලැබුණු ආයුධ 
ලංකා ආණ්ඩුෙව් ආයුධයි කියා. ඊට පස්ෙසේ "තමන්ෙග් ආණ්ඩුවට 
අයත් අවි අවිධිමත් ෙලස පරිහරණය කර එම ආයුධ නැති කර 
ෙගන" කියා ලංකා ආණ්ඩුවට ෙදෝෂාෙරෝපණය කර වාර්තාවක් 
සකස් කළා. ෙමොකද, ෙම්ෙකන් ෙලොකු අවදානමක් ඇති ෙවන්න 
පුළුවන්. අවි කියන එක හැම ෙව්ලාෙව්ම හරියට ගණන් හිලවු 
එක්ක ස්ථාපිත කර තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමම ආයුධ ෙපෝලන්තය 
වාෙග් රටවල්වලට ගිහිල්ලා ෙනොෙයක් තස්තවාදීන් අතට යයි 
කියා ෙදෝෂාෙරෝපණයක් ආවාම, අෙප් ආරක්ෂක අමාත්යාංශය 
ෙලොකු කලබලයකට පත් වුණා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ෙවන ෙකොට  ෙම් 
ෙසේනාධිපති කියන තැනැත්තාත් පිට රට floating 
armouriesවලින් අවි ආයුධ අරෙගන මුහුෙද් මාළු අල්ලන 
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trawlersවලට ඒවා දීෙමන් යම් කිසි ව්යාපාරයක් කර ෙගන ගියා. 
ආයුධ නැති වුණාම ලංකා ආණ්ඩුෙව් ආරක්ෂක අමාත්යාංශය කෙළේ 
ෙමොකක්ද? ඔවුන් ෙම් ෙසේනාධිපති කියන තැනැත්තාට කිව්වා, 
ඔහුෙග් සම්බන්ධකම් ෙයොදා පුළුවන් නම් ෙම් නැති වුණු ආයුධ 
ටික ෙකොෙහොම හරි ෙසොයා ෙදන්නය කියා. පසුව ෙමොහු ෙමොහුෙග් 
සම්බන්ධකම් පාවිච්චි කර ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් නැති වුණු 
ආයුධවලින් භාගයක් විතර ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට ෙසොයා දීලා 
තිෙබනවා. 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, I appreciate that you made the 

disclosure of your personal involvement in the case. That, 
you should do and you have properly done that. But, 
should you be going into the transaction, stating matters 
of fact that might cross the boundaries of the Hon. 
Speaker’s Ruling this afternoon, as well as what you have 
got to know in your professional capacity?  
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
As for the Hon. Speaker’s Ruling , Hon. Member, you 

would realize that the Debate itself is titled "ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
සිද්ධිය පිළිබඳව විවාදය".  So, the Debate itself is on Avant 
Garde.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Minister, having made the disclosure of your 

personal involvement in the capacity as lawyer advising a 
client, you can still speak, but, as you yourself said, you 
cannot disclose privileged information you have gathered 
as well as - 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
If my client is agreeable - 

 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Even if your client gives you permission, in a Debate 

in the House, - 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
But, this is relevant to the issue.  

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is why I raised it as a point of Order. 

  

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
This is relevant to the Debate. Otherwise, there is no 

point in debating it. If you do not allow me to speak in 
regard to these facts, this Debate will be one-sided. You 
all are slandering this man; saying that he is a rogue, he is 
a cheat, he is a fraud and that this is the biggest fraud on 
this side of the Suez Canal. - [Interruption.] You are not 
allowing me to speak a word for him.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Marapana, you have only one more minute. 

Please conclude your speech.  
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
I have not even started my speech, Sir.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Then, you have to ask from your Party whether they 

can give you more time.  
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I am only raising the issue of propriety.   

 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
Propriety in regard to privilege, is a matter that I am 

aware of and so long as my client has given me 
permission to speak, then there is no violation.  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I have another issue for your consideration. 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
Yes? 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is, even if your client has given you permission 

to speak, when you speak in the House, whatever you say 
is privileged and then it becomes difficult thereafter to 
carry on further investigations.  

203 204 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
No. Why should it be difficult? 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
That is why I linked what you are saying to the Hon. 

Speaker’s Ruling in the afternoon.  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
Then, in that event, whatever was spoken against the 

person concerned will also become privileged and you 
cannot conduct any investigation on that.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Anybody else can speak, but then, who is to say -   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Marapana, you may have to conclude now.  
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
Sir, I do not want to exceed the time limit I have been 

given, but I would beg for a little more time.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමා තව ෙකොතරම් කාලයක් ගන්නවා ද? 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
තව විනාඩි පහකින් මම කථාව අවසන් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙම් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්න තිබුෙණ් රුවන් 

විෙජ්වර්ධන මැතිතුමාටයි. එතුමාට විනාඩි 17ක කාලයක් ලබා දීලා 
තිබුණා. එතුමා ඇවිල්ලා නැහැ.  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
එතුමා ඇවිල්ලා නැහැ ෙන්. එතුමාෙග් කාලය මට ලබා 

ෙදන්න.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
එතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි 4ක් වාෙග් ඔබතුමාට ගන්න 

පුළුවන්.  
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
දැන් ෙමය රක්නා ලංකා සමාගමටත්, නාවික හමුදාවටත් කර 

ගන්න බැරි වුණු නිසා තමයි ෙම් ෙසේනාධිපති මහත්තයාව 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් ෙම්කට සම්බන්ධ කර ගත්ෙත්. 
ෙසේනාධිපති මහත්තයාත් එක්ක ෙම්ක කරන ගමන් තමයි ෙම් 
 මුහුදු යාතාවලට ආරක්ෂාව සැපයීමට ෙමොහු විසින්- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මුහුදු ආරක්ෂක  ෙසේවයක් පවත්වා ෙගන ගිහිපු එක ෙනොෙවයි 

පශ්නය තිෙබන්ෙන්. පිළිගත්තු කම ෙව්දය අනුව ඒ අවි ආයුධ 
ෙනෞකාව තියා ගත යුතු වන්ෙන් ජාත්යන්තර මුහුෙද්.  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
හරි. මම කියන්නම් ඒක. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජාත්යන්තර මුහුෙද් තියා ගත යුතු අවි ආයුධ ෙනෞකාවක් තමයි 

ගාලු වරාෙය් තියා ගත්ෙත්. ඒක නාවික හමුදාව දන්ෙනත් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම, ෙපොලීසිය දන්ෙනත් නැහැ. ගාල්ල ෙපොලීසිෙය් 
OIC මහත්තයා තමයි ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කෙළේ.  
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2014 ඔක්ෙතෝබර් මාෙසේ ඉඳලා ෙම් නැව 

ගාලු වරාෙය් තිබුණා. 2014 ඔක්ෙතෝබර් මාෙසේ ඉඳලා තිබුණු ෙමම 
නැව දැක්ෙක් නැහැ කියලා කියනවා නම් ඒක පුදුමයක්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙන් ෙපොලීසිය භාර අමාත්යවරයා. ගාල්ල ෙපොලීසිෙය් 

OIC මහත්තයා ගාල්ල මෙහස්තාත්තුමාට ඉදිරිපත් කරපු බී 
වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ඔහු කියන්ෙන් ෙම් ගැන දන්ෙන්වත් 
නැහැ; ෙමෙහම එකක් තිබුණු බව දන්ෙන්ත් නැහැ කියලා. මම බී 
වාර්තාව එදා-  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
හරි. මමත් දැකලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔහු සැක කරනවා ෙමම අවි ආයුධ ෙවනත් ෙද්වල් සඳහා 

උපෙයෝගි කර ගත්තා ද දන්ෙන්ත් නැහැ කියලා. ඒ ගැනත් 
පරීක්ෂා කරනවා කියලා තමයි ඔහු මෙහස්තාත් අධිකරණයට 'බී' 
වාර්තාව ෙදන්ෙන්.  
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ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාමත්ම වගකීමකින් කියන්ෙන්. මම 

හිතන හැටියට ඔබතුමන්ලාට ෙම් පිළිබඳව කරුණු හරි හැටි 
දන්වලා නැහැ. මා හිතන හැටියට ඒකයි ෙමතැන ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

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

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
නැහැ. නැහැ. ෙම් ෙපොලිස් වාර්තාවන්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මා ළඟ තිෙබනවා. මා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම් - 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ෙපොලිස් වාර්තාවන් කිෙයව්ෙවොත්, ෙම් 'බී' වාර්තාවන් 

කිෙයව්ෙවොත් ඔබතුමාට ෙපෙනයි, ෙම් නැෙව් ඇති සෑම අවි 
ආයුධයක්ම හරියට ගණනය කරලා තිෙබනවා; ෙම් ඔක්ෙකොම අවි 
ආයුධ රක්නා ලංකා සමාගමට අයිති ආයුධ- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. වැරදියි. රක්නා ලංකා සමාගමට ෙනොෙවයි. ෙම්වා විවිධ 

අවි ආයුධ සමාගම්වලට අයිති ඒවා. හරිද? රක්නා ලංකා සමාගෙම් 
අවි ආයුධත් තිබුණා. ඔබතුමාට මම ඉදිරිපත් කරන්නම්- 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
රක්නා ලංකා සමාගෙම් අවි ආයුධයි, විෙද්ශ සමාගම්වලට 

අයිති අවි ආයුධයි විෙද්ශ අවිආයුධ සමාගම් භාරෙය් ෙම් නැෙව් 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගාල්ල වරාය තුළ ගාල් කර ඇති "මහනුවර" නැමැති 

ෙනෞකාෙව් අවි ආයුධ ඇති බවත්, ඒවා ඉවත් කිරීෙම් කාර්යයක 
නිරතව සිටින බවටත් 2015.01.18වන දින ගාල්ල නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිස්පතිතුමාට ලැබී ඇති ෙතොරතුරක් අනුව, ගාල්ල මෙහස්තාත් 
අධිකරණයට ෙතොරතුරු වාර්තා කරමින් ගාල්ල ෙපොලීසිය විසින් 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා අවසර ඉල්ලා 
සිටිනවා. මම එම වාර්තාව කියවන්නම්. "ෙමම පරීක්ෂණවලදී 
'මහනුවර' නැමැති ෙමම  නැව පාෙවන අවි ගබඩාවක් පවත්වා 
ෙගන යන බවත්, අඩි 20යි 20 පමාණෙය් කන්ෙට්නර් 22න් යුත් 
ෙමම නැෙව් කන්ෙට්නර් 22ම අවි සහ උණ්ඩ තැන්පත් කර 
තිෙබන බවත් ඒවා විෙද්ශීය මුහුදු ආරක්ෂකයින් විසින් ෙමම 
පෙද්ශයට පැමිෙණන අවස්ථාවලදී අවි ගබඩා කිරීම සඳහා පාවිච්චි 

කළ බවටත් අනාවරණය විය. ෙමම කියාදාමය ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 
පුද්ගලික ආරක්ෂක ෙසේවාව මඟින් සිදු කරන බවටත්, අනාවරණය 
වූ අතර... " -මම ෙම් කියවන්ෙන් මෙහේස්තාත් අධිකරණයට 
ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව. මම ෙම්ක දිගටම කියවන්ෙන් නැහැ, 
ඔබතුමාෙග් කාලය නිසා- අවසානෙය්දී තිෙබනවා, "ෙමෙසේ විශාල 
අවි පමාණයක් ශී ලංකා රජෙය් ෙපොලීසිය ෙහෝ තිවිධ හමුදාෙව් 
අධීක්ෂණයකින් ෙතොරව- 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක ෙසේවය තුළින් භාවිතා කිරීම ෙහේතුෙවන් 

රෙට් ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇතිෙව් ද යන්න පිළිබඳව 
වැඩිදුරටත් පරීක්ෂණ පවත්වා ෙගන යමි.  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙසේම ෙමම අවි ශී ලංකා රජය මඟින් ඇණවුම් කර 

විෙද්ශයකින් ඇණවුම් කර නීත්යනුකූල..."- මම ෙම් කියවන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ගාල්ල නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද 
'බී' වාර්තාව.  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
එෙහම සැක කරලා තමයි ෙම්ක අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மா ண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ෙපොලීසිය දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ.  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ෙපොලීසිය දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ කියලා කියන්න බැහැ. ෙම් 

නැව තිබුණා කියන එක- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් අවි ආයුධ ෙමොනවාටද පාවිච්චි කෙළේ? ෙහොරකම් කරන්න 

ෙම්වා පාවිච්චි කළා ද, ෙවන මංෙකොල්ලකෑම්වලට ගත්තා ද 
කියලා වාර්තාවක් ෙදන්න ඕනෑ මෙහස්තාත් අධිකරණයට.  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් නැවක්- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩි ෙදකකට වඩා නැහැ. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
මෙග් කාලය නාස්ති කරලා ඊට පස්ෙසේ මට,- 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතුව තමයි ඒ පශ්න ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ඒ නැව අත් අඩංගුවට ගන්න ෙකොට ඒ අය දැනෙගන සිටිෙය් 

නැතුව ඇති, නැෙව් තිෙබන ආයුධ ෙමොනවාද, කාට අයිති ආයුධ ද 
ආදී විස්තර. හැබැයි, විමර්ශනය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ ඉතා 
පැහැදිලි වුණා, ඒ නැෙව් තිබුණු සෑම ආයුධයක්ම -  ඒවා ෙහොරකම් 
කරපු ඒවා ෙනොෙවයි. These are not condemned weapons.- 
එක්ෙකෝ රක්නා ලංකා ආයතනයට අයිති ආයුධ, එෙහම නැත්නම් 
ඒ ව්යාපෘතියට සම්බන්ධ ෙවලා හිටපු විෙද්ශ සමාගම්වලට අයිති 
ආයුධ. ඒ ආයුධ භාරව ඒ විෙද්ශ සමාගමක නිෙයෝජිතෙයකුත් ඒ 
නැෙව් ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඇත්ත තමයි, ඒ නැව තිෙබන්න 
ඕනෑ මුහුෙද්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න මම කියන්නම්. 
මුහුෙද් ඉඳලා ඒ නැව ගාලු වරාය ඇතුළට ෙගනාෙව් මුහුද සැර 
ෙවලාවට. ඒක ගාලු වරාය ඇතුළට ගන්න අවසරය තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කවුද අවසර දුන්ෙන්? 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් දීපු අවසරය තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ඉඳලා ජනවාරි මාසය දක්වා මාස හතරක් 

මුහුෙද් රළ නිසා ඒ නැව වරාය ඇතුෙළේ තිබුණා කියලාද 
කියන්ෙන්? 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
නැහැ, නැහැ. ඊට පස්ෙසේ නැව මාරු කරන්නයි ෙගනාෙව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කියනවා ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් ඉඳලා ජනවාරි මාසය 

ෙවනකල් කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් 
ෙමතුමාම කියනවා ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් නැව වරාය ඇතුළට 
ෙගනාවා කියලා. ජනවාරි මාසෙය් තමයි ඒ නැව අත් අඩංගුවට 
ගන්ෙන්. එතෙකොට ඒ නැව මුහුෙද් රළ නිසා මාස හතරක්ම ගාලු 
වරාෙය් තබාෙගන සිටියා ද? 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
මුහුදු රළ නිසා විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ නැව මාරු කරන්නත් 

එක්කයි ෙගනාෙව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙන් කිව්ෙව් මුහුදු රළ නිසා ෙගනාවා කියලා. 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
මම කිව්ෙව් වරාය ඇතුළට ෙගෙනන්න අවසර දීලා තිෙබන 

බවයි. මුහුද රළු ෙවලාවටත් නැව වරායට ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඒ 
අවස්ථාෙව් මුහුද රළු වීමට අමතරව, ඒ නැව මාරු කිරීෙම් 
අවශ්යතාවකුත් තිබුණා. ෙමොකද, ඒ නැව කබල් නැවක්. ඒක මාරු 
කරන්න ඕනෑ නිසා ඒ සඳහා ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් විෙශේෂ 
අවසරයක් ලබා ගත්තා. ෙම්වා ගැන කවුරුත් ෙසොයන්ෙන්ත් 
නැහැ, ෙම්වා ගැන,- [බාධා කිරීම්] 

  
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
පශ්නය අහන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඇමතිතුමාට කථා කරන්න 

ඉඩ ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, ඇමතිතුමාෙග් අවසරයක් 

ඇතිව විතරයි ඔබතුමාට කථා කරන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතිතුමා, 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. [බාධා කිරීම්]  Hon. Tilak 
Marapana, you may go ahead with your speech. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ආකාරෙයන් තමයි ෙම්,

- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඇමතිතුමා, කථා කරන්න. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ආකාරෙයන් තමයි 

අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි, FCID එකයි එම ආයුධ 
සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා වාර්තා ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ඒ වාර්තා අධීක්ෂණය කරලා නිවැරදිව අධ්යයනය කළාට 
පසුවයි නීතිපතිතුමා අධිකරණයට ඇවිල්ලා කිව්ෙව්, ''ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ගිනි අවි ආඥාපනත යටෙත්වත්, Prevention of 
Terrorism Act එක යටෙත්වත් අපරාධමය නඩුවක් පවත්වාෙගන 
යන්න බැහැ'' කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම මටත් පුදුමයි ඔක්ෙතෝබර් 
මාසෙය් සිට වරාෙය් තිබුණු නැව ෙනොෙපනුණ එක. ඕනෑ 
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මිනිෙහකුට ඒක ෙපෙනනවා. ඒ නැෙව් තිබුණු ආයුධ  හංගාෙගන 
ෙනෙමයි සිටිෙය්. හැම දාම ඒ ආයුධ පරිහරණය ෙවනවා. ඒ ආයුධ 
අයිති විෙද්ශ සමාගම් ඒ අයෙග් නැව් මහ මුහුෙද් යන ෙකොට 
ෙබෝට්ටුවලින් ඇවිල්ලා ඒ ආයුධ අරෙගන යනවා. රක්නා ලංකා 
සමාගමට අයිති ආයුධ, නාවික හමුදාවත් එක්ක එකතු ෙවලා ඔය 
business එක කරන්න මුහුෙද් තිෙබන නැව්වලට ගිහිල්ලා 
ෙදනවා. ඉතින් ෙපොලීසිය ඒක දකින්ෙන් නැද්ද? මට නම් විශ්වාස 
කරන්න බැහැ ෙපොලීසිය ඒක දැක්ෙක් නැහැ කියලා. නමුත් ඒක 
ෙනොෙවයි ෙමතැන වුෙණ්.  2002 දී මිෙල්නියම් සිටි එක raid කළා 
වාෙග්, ආණ්ඩුව මාරු වුණු ගමන් ලකුණු දමාගන්න ෙපොලීසිය 
ගිහිල්ලා ඒකට පැන්නා. ඒකයි යථාර්ථය. 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
අන්න හරි. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
නැවට පැනලා ඒක කඩාකප්පල් කළා. මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන් 

නැහැ, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙක් වංචාවක් තිෙබනවා නම්, මාස අටක් 
තිස්ෙසේ කූරු ගගා ඉන්ෙන් නැතිව, ෙමතැන වංචාවක් තිෙබනවා 
කියලා ෙපන්වන්න බැරි වුෙණ් ඇයි කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙව්ලාව නැති නිසා මම මීට 
වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම 
තව එක ෙදයක් කියන්න කැමතියි. ගරු අගමැතිතුමා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දීපු පිළිතුෙර් ෙම් ආයුධවලට බලපත නැහැ කියලා 
සඳහන් වුණ බව ෙමතැන කියැවුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, should I need a lease agreement to be in my 
own house? ෙම්වා ආණ්ඩුවට අයිති ආයුධ. ඉතින්, ''රක්නා ලංකා'' 
කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් ආයතනයක් ෙන්. ඒකට ආණ්ඩුෙවන් 
licence එකක් ෙදනවා ද? ආණ්ඩුෙවන් licence එකක් ෙදන්ෙන් 
ෙවනත් ෙකෙනකුට ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනැ නම් විතරයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම 
කියන්න ඕනෑ, ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අවශ්ය කරුණු 
සියල්ලම පරීක්ෂා කර බලලා ගරු නීතිපතිතුමා කිව්වා, ''නඩුවක් 
දමන්න තරම් සාක්ෂියක් නැහැ'' කියලා. එතෙකොට ෙමොකද 
කරන්ෙන්? නීතිපතිතුමායි, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි ෙම් 
මගඩියට සම්බන්ධයි වාෙග් ෙපන්වමින් නීතිපතිතුමාට අවලාද 
නඟනවා. ඒ ෙගොල්ලන් පගාවක් අරෙගන ඒක කරනවා වාෙග් 
ෙපන්වන්න කථා කරනවා. ඒක ඉතාම අසාධාරණ ෙදයක් ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මම නීතිපති හැටියට හිටපු 
කාලෙය්ත් ෙම් නීතිපතිතුමා රජෙය් අධිනීතිඥවරයකු හැටියට 
හිටියා. එතුමාෙග් පියාත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරතුෙමක්. 
මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, නීතිපතිතුමා කිසිදාක කිසිම වැරදි 
වැඩක් කරන්ෙන් නැති පුද්ගලෙයක් බව. ඒ වාෙග්ම, ෙම් නඩුව 
අධීක්ෂණය කරපු සුහද ගම්ලත් කියන ෙසොලිස්ටර් ජනරාල්තුමාත්, 
නීතිපතිතුමාත් යන ෙදෙදනාම දක්ෂ නීතිඥවරු. මම හිතන්ෙන් 
නැහැ, ඒ ෙගොල්ලන්ට අවලාද නැඟීම සාධාරණයි කියලා, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු  මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරනවාද? 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණාව ජාතික 

වැදගත්කමක් ඇති හදිසි පශ්නයක් නිසා ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙගෙනන්න ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග් කථාවට 
ෙපර විනාඩි ෙදකක් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් වූ ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් 
නායකයා හැටියට කටයුතු කරන කුමාර් ගුණරත්නම් මහතා මීට 
ෙමොෙහොතකට කලින් කෑගල්ල ෙපොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට- 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am also on a point of Order. Your point of Order can 

follow mine. I am on a point of Order. -[Interruption.] 
No, you cannot have two points of Order at once.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
You did not say, "Point of Order."  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I  said, "Point of Order.-[Interruption.] I am on a point 

of Order.-[Interruption.] The Chair has recognized me.  
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
The Chair has recognized him. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිගත් ෙද්ශපාලන 

පක්ෂෙය් නායකයා ෙලස කවුරුත් දන්නා කුමාර් ගුණරත්නම් 
මහතා කෑගල්ල ෙපොලීසිෙයන් වෙරන්තුවක් ෙනොමැතිව අත් 
අඩංගුවට ෙගන කෑගල්ල ෙපොලීසිෙය් රඳවා ෙගන තිෙබනවා. 
ෙපොලීසිය භාර ගරු අමාත්යතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. 
ඒ වාෙග්ම ආගමන හා විගමන කටයුතු භාර අමාත්ය ගරු එස්.බී. 
නාවින්න ඇමතිතුමාත් සභාෙව් සිටිනවා. කුමාර් ගුණරත්නම් 
මහතා ලංකාෙවන් පිටමන් කිරීමට දැන් උත්සාහයක ෙයදී 
සිටිනවා. ෙමය වහාම නවත්වන්නට රජය මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔහු ලංකාෙව් උපන් ෙකෙනකු බව කවුරුත් දන්නවා. ඔහු 
ලංකාෙව් උපන්, ලංකා ෙව් පුරවැසිෙයක්.  

අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදය තිෙබන්ෙන් දූෂණය 
පිළිබඳවයි. ඔහු ඕස්ෙට්ලියානු පුරවැසිභාවය අතහැර ඇති බව 
පිළිෙගන තිෙබනවා. ඔහු ෙම් රෙට් ඕනෑම නීතියකට යටත් ෙවන 
වරදක් කර තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් නීතිය අනුව  කටයුතු 
කරන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාෙග් 

ෙව්ලාෙවන් විනාඩි 2 1/2ක්  අඩුෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
Hon. Deputy Speaker, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු පසන්න රණතුංග මන්තීතුමා,  ඔබතුමාෙග්  රීති පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] ෙම් 

ෙයෝජනාව සම්මත කරපු ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා, ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සිද්ධිය ගැන පැහැදිලි කිරීෙම් දී එතුමා නිරන්තරෙයන්ම 
කියන්න උත්සාහ කළා, උතුෙර් ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් 12,000ක් 
ඉන්නවා  කියලා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි ෙන් ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ෙම් එතුමාෙග්  කථාෙව් දී සඳහන් වුණු කාරණයක් ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒක අපට allow කරන්න බැහැ ෙන්.  [බාධා කිරීමක්]  

ඔබතුමාට කථාවක් ඉල්ලා ෙගන ඒක ගැන කියන්න පුළුවන්.  ගරු 
මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 

සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සහ - 
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I rise to a point of Order. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Yes, Hon. Sumanthiran. 
 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, I am raising a matter of Privilege. He is violating 

the Standing Orders by mentioning my name and he has 
no right to do that. In his speech, he can counter what I 
said. It is not a point of Order; it is not a matter of 
Privilege. I do not know what the Hon. Member is about.-
[Interruption.] 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
That is not about you. -[Interruption.] 
 
[අ.භා. 3.25] 
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින අනුර කුමාර 

දිසානායක  මන්තීතුමා  සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් 
කරමින් කථා කරද්දී අපට හිතුණු ෙද්වල් ගැන බන්දුල 
ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් වචනවලින්ම කියනවා නම්,  "නූල් 
ෙපොටක්වත් ෙහොරකම් කරපු නැති, Identity Card එකක්වත් 
එකතු කරපු නැති, එක ආයුධයක්වත් ෙහොරකම් කරපු නැති, 
1988,1989 කාලෙය් පාරවල් ගාෙණ් ගිහිල්ලා අහිංසක 
මිනිස්සුන්ව, විදුහල්පතිවරුන්ව, ෙද්ශපාලනය කරපු අයව මරා 
දමපු නැති, නූල් ෙපොටක තරම් වැරැද්දක් ෙනොකරපු ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අහිංසක උදවියද  ෙම් කථා කරන්ෙන්? වැව් 
දස දහසක් හදනවා කියලා, වැව් හාරනවා කියලා මහා 
ධනස්කන්දයක් ෙහොරකම් කරපු ෙම් කණ්ඩායම අද සුදෙනෝ වෙග් 
ඇවිල්ලා කථා කරනවා. ෙම් උදවිය හීෙනන් අවදි වුණා වාෙග් 
ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙගොනාට අන්දවමින්, "ෙහොරු, 
මංෙකොල්ලකාරෙයෝ" කියා මහා දැවැන්ත පතිරූපයක්  
ෙගොඩනඟනවා.  

පසු ගිය දින 100 ආණ්ඩුව තුළ  ජාතික විධායක සභාෙව් 
ඉඳෙගන කටයුතු කෙළේ කවුද?  ඔහු කථා කරන්ෙන් ජාතික 
විධායක සභාෙව් හිටපු කාලෙය් ඉදිරිපත් කරන ලද කාරණා 
පිළිබඳවයි. ආණ්ඩුව හදන්න උදවු කළ, ආණ්ඩුෙව් 
ෙකොටස්කාරයන් වන ඒ අයම තමයි දැන් ෙම් ගරු සභාවට 
ඇවිල්ලා  ආණ්ඩුව ෙම්වාට සුදු හුණු ගානවාය, ආණ්ඩුව ෙම්වා 
ආරක්ෂා කරනවාය කියන කාරණා ගැන කථා කරන්ෙන්. අනුර 
කුමාර දිසානායක මහත්මයාට ලජ්ජාවක් තිෙබනවා නම් ෙමෙහම 
කථා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි අද අනුර කුමාර දිසානායක 
මහත්මයාෙගන් අහන්න කැමැතියි.  ෙම් ආණ්ඩුව හදපු තමන්ම 
"ෙරද්ද අස්ෙසේ දමාෙගන කනවා, කනවා කියා කෑ ගහනවා"  
වාෙග් වැඩක් තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කරන්ෙන්.  
ඒක තමයි අද ඇත්තටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ඉතිහාසෙය් කරපු තමන්ෙග් වැරැදි සියල්ල වහගන්න අද 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට ඇවිල්ලා හැම තිස්ෙසේම තමන්ෙග් 
කුහකකම, ෛවරය වපුරලා ෙම් වාෙග් ද්ෙව්ශසහගත පකාශ 
කරනවා. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
එකට එකතු ෙවලා ෙම් විධියට කටයුතු කරයි කියලා කවුරුවත් 
සිතුෙව් නැහැ.   
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හැමදාම ෙමෙහන් පශ්නයක් අහනෙකොට ෙමෙහන් උත්තර 
ෙදනවා.  ෙමෙහන් පශ්නයක් අහනෙකොට එෙහන් උත්තර දීලා 
හැමෙද්කටම, “පසු ගිය ආණ්ඩුව”, “පසු ගිය ආණ්ඩුව” කියලා 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් අය  full toss පන්දු එවනෙකොට 
හෙය් පහර ගහන එක අද තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා සුණු විසුණු 
කරලා දැම්මා. ඒ සිහින මාළිගාව තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා සුණු 
විසුණු කරලා දැම්මා.  තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා  නීතිඥවරෙයක් 
විධියට එතුමාෙග් අත්දැකීම් සමඟික් ඒ කාරණා ටික ඉතාමත්ම 
නිවැරදි විධියට ෙපළගැස්සුවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය 
සම්බන්ධෙයන් මම  කථා කරන්න හිටපු, පැහැදිලි කරන්න හිටපු 
කාරණා වලින් රාශියක් එතමා උගත් බුද්ධිමත් පුද්ගලෙයක් 
විධියට ඒ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කළා.  හැබැයි, සාවධානව ඒ 
පිළිබඳව අහෙගන ඉන්න තරම් හික්මීමක් ෙම් උගත් නීතිඥ 
මහත්වරුන් විධියට  පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන  සමහර 
මන්තීවරුන්ට තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම අහෙගන ඉඳලා ඒ 
කාරණාවට පති උත්තර ෙදනවා ෙවනුවට කෙළේ ෙමොකක්ද? 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැමදාමත් අපි දකින ඒ ඒකාධිපතිත්වය අදත් 
දකින්නට ලැබුණා. ගරු කථානායකතුමා පැත්තක සිටිද්දී, අගමැති 
පුටුෙව් වැඩිෙවලා සිටින රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා, "වාඩිෙවනවා 
අයිෙසේ; හිටගන්නවා අයිෙසේ; කට වහනවා අයිෙසේ; එළියට යනවා 
අයිෙසේ" වැනි වචන පාවිච්චි කරන ආකාරයට, "අයිෙසේ, තමුෙසේ, 
බූරුවා" කියලා කථා කරන ඒකාධිපතිත්වයම ෙම් අයත් පාවිච්චි 
කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම්කද පාර්ලිෙම්න්තුව? ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටද ජනතාව අපව පත් කර එවා තිෙබන්ෙන්? 
වැදගත් ෙදයක් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිසිදු කථාවක් කරන්න 
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ; කිසිදු මත වාදයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම කථානායකවරයා පැත්තක 
සිටියදී, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිවරයා, "වාඩි ෙවනවා අයිෙසේ! 
වට්ටක්කයා!" වාෙග් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් වචන පාවිච්චි කරමින්  
ෙම් සභාව හෑල්ලුවට ලක් කරනවා. ආණ්ඩුව බලයට ගන්න 
දහසක් සුරංගනා කථා කිව්වා.  හැම තැනම ෛවරය වපුරවා බලය 
අරෙගන අද ෙම් ෙවලාෙව් තමන්ට කර කියාගන්න ෙදයක් නැතිව 
ඉන්නවා. ෙහොරු අල්ලාගන්න විධියක් නැහැ.  

අපි පැහැදිලිව කියනවා, යම්කිසි තැනක ෙහොරකමක්, 
වංචාවක්, දූෂණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව නීතිය 
කියාත්මක කරන්න කියලා. ෙද්ශපාලන මඩ ගහන එක ෙනොෙවයි 
කරන්න ඕනෑ. ඉස්සර ෙවලාම නීතිය කියාත්මක කරන්න. හැම 
ෙදයක්ම එළියට දමමින්, හැම ෙදයක් පිළිබඳවම මාධ්ය හමු 
පවත්වමින්, හැම ෙදයක් ගැනම කෑ ගහමින් ඉන්ෙන් නැතිව ඒ 
හැම ෙදයක් සම්බන්ධෙයන්ම කරුණු ෙසොයා බලා නීතිය 
කියාත්මක කරන්න. අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන්  අද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය  අද නීතිය හමුෙව්  නිවැරැදි 
කාරණාවක් බවට ඔප්පු ෙවමින් පවතිනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජෙය් ඇමතිවරයකු ගැනත් 
ෙමහිදී  කියැවුණා. මා ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන්  අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීවරයාත් එක්ක එකඟයි; එතුමා කියපු කාරණාවට 
මම එකඟයි. පසු ගිය ඡන්දය කාලෙය් ගාල්ෙල් 5,000කට, 
10,000කට කන්න ෙදනෙකොට; දන්සල් පවත්වන ෙකොට, "සල්ලි 
මෙගන් ෙනොෙවයි. මම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙකන් ෙගනැල්ලා හරි 
5,000කට කන්න ෙදන්නම්" කියලා ගාල්ෙල් සමහර අය කිව්වා. 
ගාල්ෙල් බස් 100ක්, 200ක් ෙගෙනන ෙකොට "මෙග් සල්ලි 
ෙනොෙවයි, මම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙකන් ෙගනැල්ලා හරි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදනවා" කියා කිව්වා. හැබැයි ඒ කියපු 
ෙකනාට බැංකු ගිණුමක්වත් නැහැ. එෙහම නම්  දහස් ගණනක් 
බස්වලින් ෙගනැල්ලා, කන්න දීලා, මහා පරිමාණ විධියට 
මැතිවරණ ව්යාපාරයක් කෙළේ ෙකොෙහොමද? එෙහම කරමින් 
පසිද්ධිෙය්ම කිව්වා, "ඔව්, මම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙකන් තමයි සල්ලි 
ෙගෙනන්ෙන්" කියලා. අද ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම්, ගාල්ල වරාය 
භාරව සිටින නිලධාරියා - ජනවාරි 8වැනි දායින් පසුව පත් කරපු 
නිලධාරියා - කාෙග් කවුද? ඔහු ගාල්ෙල් ෙද්ශපාලන බලවතකුෙග් 

අතිශය හිතවන්තයකු ෙනොෙවයිද?  ජනවාරි 8වන දායින් පසුව ඔහු 
මාරු වුෙණ් ඇයි? ෙමන්න ෙම්වාටත් උත්තර ෙදන්න.  

එක පැත්තකින් ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අසත්ය ෙචෝදනා 
කරනවා. ඉතාමත්ම වැදගත් කාර්ය භාරයක් කරපු ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා වැනි අයට අද ෙචෝදනා කරන ගමන්ම, අෙනක් 
පැත්ෙතන් තමන්ෙග් මඩිය තර කර ගැනීමට කීයක් හරි 
ෙහොයාගන්න කප්පම් ෙද්ශපාලනයකුත් දැන් ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. අද ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන් කප්පම් ෙද්ශපාලනයක්. 
අප පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
අගමැතිවරයා බවට පත් වීෙමන් පසුව මාස 8ක් තිස්ෙසේ -ෙම් තාක් 
කාලයක්- රෙට් කරපු සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් නැති බව. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට දැෙනන යමක් සිද්ධ කරලා නැහැ.  හැබැයි එතුමා එක 
ෙදයක් කර තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද?  ඡන්දය දීපු ජනතාවෙග් සිත් 
සන්ෙතෝෂ කරන්න "ඔන්න, ෙහොරු අල්ලනවා, අල්ලනවා" කියලා 
දවසින් දවස ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් කථා එළියට දමන එකයි කර 
තිෙබන්ෙන්.   මිනිසුන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන් කථා 
එළියට දමන්න ෙනොෙවයි. මිනිසුන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය 
දුන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනතාවට නැවත වතාවක් අලුත් අලුත් චිතපට 
ෙපන්වන්න ෙනොෙවයි. අෙපන් යම් වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවා 
නම් ඒ වරද නිවැරැදි කරලා, නිවැරැදි විධියට ආණ්ඩුව ෙගන 
යන්නයි මිනිසුන් තමුන්නාන්ෙසේලාටා ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව කප්පම් ගන්නවත්, මඩ ගහමින් ෙද්ශපාලනික 
වශෙයන් ෙකෝන්තර පිරිමසන්නවත් ෙනොෙවයි ජනතාව ඡන්දය 
දුන්ෙන් කියන එක අප ෙම් ෙවලාෙව් පැහැදිලිවම සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. එල්ටීටීඊ තස්තවාදින්ටත් වඩා විශාල ෙලස 
ඉතිහාසෙය් ෙම් රට විනාශ කරපු,  දකුණ විනාශ කරපු ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ අද සුදනන් වාෙග් ඇවිල්ලා කථා කරනවා.   
විශ්වවිද්යාල සිසුන්ට පහර දීම  පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
කිඹුල් කඳුළු ෙහළුවාට, ෙම් සිද්ධ කරන හැම වැරැද්දක් 
සම්බන්ධෙයන්ම වගකීමක් ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නට උදවු කළ 
තමන් පිටුපස තිෙබනවා කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට ඉතාම ඕනෑකමින් මතක් කර ෙදන්න 
කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා මතක් කළ කුමාර් ගුණරත්නම් මැතිතුමා පිළිබඳ  
කාරණාව සම්බන්ධෙයනුත් අපි පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. එය නිකම්ම පැත්තකට දමන එක ෙනොෙවයි, අප එයට 
පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔහු ශී ලාංකික පුරවැසිෙයක්; 
ලංකාෙව් උපන් ෙකෙනක්. ඔහුව ෙම් රෙට් තබා ගැනීම පිළිබඳව 
අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

14ක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 3.34] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධන  නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - ச க வ ட்டல் மற் ம் 
நலன் ாி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය 

පිළිබඳව සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව  සම්බන්ධෙයන් 
විවාදෙය් දී කථා කිරීමට මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එම 
සිද්ධිය ගැන විවිධ ආකාරයට කථා බහට ලක් වුණා.  
ෙදපාර්ශ්වයම  විවිධ මත ඉදිරිපත් කළා.  ආණ්ඩුෙව් සිටියත් මා 
කියන්න ඕනෑ, ෙජ්වීපී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා ජනතාවෙග් පැත්ෙත් සිට ඉතාම ෙහොඳ 
සාරවත් කථාවක් කළාය කියලා. ජනතාව කන්න ෙබොන්න නැතුව 
අන්ත දුක් විඳිද්දී, සුවිශාල සල්ලි කුට්ටි එහා ෙමහා කරමින් අවි 
ආයුධ ජාවාරම්කරුවන් කරන ෙද්වල් ගැන එතුමා නිවැරැදිව 
විස්තර කළාය කියලා මා හිතනවා.  පිෙදල් කස්ෙතෝ නමැති ජන 
නායකයා කියපු කථාවකින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව පටන් 
ගන්නවා. එතුමා උසාවිෙය්දී පකාශ කර තිබුණා, "ගරු 
විනිසුරුතුමනි, නීතිෙය් පිහිෙටන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොඩි 
ෙහොරකම් කරන අහිංසක මිනිසුන් ට ගහනවා, ඔවුන්ව එල්ලනවා, 
මරනවා, ඇතුළට දමනවා. නමුත් අද තමුන්නාන්ෙසේලාට මහා 
පරිමාණෙය් ෙහොරුන්ව අල්ලන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඔවුන් සමඟ රාතී ෙභෝජන ගන්න නිසා"ය 
කියලා. අද අපි කථා කරන්න යන්ෙන්ත් එවැන්නක් ගැනයි; 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුව ගැනයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගිනිඅවි ආඥාපනත යටෙත්, 
පුපුරන දව්ය ආඥාපනත යටෙත්, තස්තවාදය වැලැක්වීෙම් පනත 
යටෙත් පවරන නඩු non-bailable කියන එක කවුරුත් දන්නවා. 
ෙපොඩි කිරිච්චියක් ළඟ තිබුණත්, පිහියක් ළඟ තිබුණත්, ගල්කටස් 
එකක් ළඟ තිබුණත්, අද සාමාන්ය ජනතාවට ෙදන දඬුවම 
ෙමොකක්ද කියලා ලංකාෙව් ජනතාව දන්නවා. නමුත් ෙම්ක 
පාෙවන අවි ගබඩාවක්. මට සමා ෙවන්න. ෙම් ගැන පකාශ කළාය 
කියලා සමහර විට පක්ෂෙයන් මට පශ්නයක් මතු ෙවන්නත් 
පුළුවන්. නමුත් මට ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. මා නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් මට ඡන්දය ෙදන ජනතාවයි; ඒ ජනතාවෙග් හෘදය 
සාක්ෂියයි. මා කියන්ෙන්, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුෙදනුවට අදාළ සියලු 
ෙදනාම ලංකාෙව් නීතිය අනුව වැරැදි කර තිෙබන බවයි. ඒක තමයි 
තිත්ත ඇත්ත. සාමාන්යෙයන් රූපවාහිනී විවාදයකට ගියා නම් මට 
ෙමය කථා කර ගන්න බැහැ. ෙමොකද, අපට එහිදී විනිසුරුවන්ෙග් 
නම් සඳහන් කරන්න බැහැ; අධිකරණය ගැන කථා කරන්න බැහැ. 
එෙහම වුෙණොත් නඩු පවරනවා; හිෙර් ඉන්න ෙවනවා. නමුත් 
ෙමහිදී මට කථා කරන්න පුළුවන්. ලංකාෙව් ජනතාවෙග් මතයක් 
තිෙබනවා, "නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්, බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්"යි 
කියලා. අද ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිපති යුවන්ජන මැතිතුමාව 
ෙමතැනට කැඳවන්න බැරි ඇයි? නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් 
නඩු ටික හැම දාම ගල් ෙවන්ෙන් ඇයි? නඩු ටික පමා ෙවන්ෙන් 
ඇයි? සුහද ගම්ලත් මහත්මයාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා අපි 
දැක්කා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විවිධ ෙචෝදනා තිෙබනවා. 
නිශ්ශංක ෙසේනාධිපති සියලු ෙදනාම මිලට ගන්නවාය කියා 
ෙචෝදනා තිෙබනවා. නිශ්ශංක ෙසේනාධිපති මහත්මයාෙග් අතීතය 
ෙමොකක්ද? මීට අවුරුදු 15කට ඉස්ෙසල්ලා එතුමා ෙකොෙහේද 
සිටිෙය්? එතුමා 1995 දී security company එකක් කරපු 
ෙකෙනක්.  "ඉෂිනි ලංකා" කියලා garment factory  එකක් 
තිබුණා.  10 ෙදෙනක් දමා ඒෙක් ෙපොඩි   security company 
එකක් පටන් ගත් පුද්ගලෙයක් අද දහස් ගණනක් ෙයොදවා 
ආරක්ෂක ෙසේවයක් පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙමපමණ 
නැව් පමාණයක් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එතෙකොට ෙම් වංචාව තුළ 
ඉන්ෙන් කවුද? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා දන්නා 
විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරු, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු, රාජ්ය ඇමතිවරු, ඒ වාෙග්ම හිටපු අය, 
ආරක්ෂක ෙල්කම්වරු, මාධ්යෙව්දීහු, ෛවකල්පිත ෛවද්යවරු, 

ෛවද්යවරු, මාධ්ය ආයතන, ඒ වාෙග්ම ෙර්ඩිෙයෝ නාළිකා, 
රූපවාහිනී නාළිකා පවා මුදල් අරෙගන තිෙබනවා. අද නිශ්ශංක 
ෙසේනාධිපති තමන්ෙග් වැරැදි වසා ගන්න පතවල රුපියල් ෙකෝටි 
ගණනක ෙලොකු advertisements පළ කරනවා . වකුගඩුවලට 
ආධාර දුන්නා ලු, අරයාව ෙබ්රා ගත්තා ලු, ෙමයාව ෙබ්රා ගත්තා 
ලු කියා ෙලොකු ෙලොකු advertisements පළ කරනවා. ඒ ඇයි? ඔහු 
දන්නවා, ඔහු වරදක් කර තිෙබනවාය කියලා.  

අද අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙමන් ෙම් 
ගැන ෙසොයා බලනවා. ෙම් ෙහොරු අල්ලනවා කියලා, ෙම් 
ෙහොරුන්ට දඬුවම් ෙදනවා කියලා තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ජනවාරි 8වැනි දාට ෙපර අපි ෙව්දිකාෙව් උගුර 
ෙල් රහ ෙවන කල් ෙබරිහන් දුන්ෙන්. ඒ සුවිශාල ජයගහණය 
ජනතාව ලබා දුන්ෙන් බඩ ගැන හිතලාම ෙනොෙවයි, ෙම් 
ෙහොරුන්ව අල්ලන්නයි;  ෙම් ෙහොරු ගත්ත සල්ලි ජනතාවට ලබා 
ෙදන්නයි; ෙම් ෙහොරුන් නීතිය ඉදිරියට ෙගෙනන්නයි;  ෙම් 
ෙහොරුන්ව සිරගත කරන්නයි.  

ෙමන්න ෙම් ව්යායාමයට JVP එෙක් ෙලොකු අනුගහයකුත් 
තිබුණා. ඔවුන් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ඒ කුරිරු පාලනය 
නවත්වන්න, ඒ ෙහොරුන්ව ඇතුළට දමන්නට ඔවුන්ට විරුද්ධව 
ෙව්දිකාෙව් කථා කළා. ඒ කියන්ෙන් ජනවාරි 8වැනි දා ඒ ලැබූ 
ජයගහණයට, ලංකාෙව් ඡන්දය ලබා දුන් ලක්ෂ 62ක ජනතාවත්, 
JVP ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් -යහපාලනය යටෙත් එක්සත් 
ජාතික ෙපරමුෙණ්- සියලු ෙදනා සම්බන්ධයි. "අපි ෙම් අයට 
ඡන්දය දුන්ෙන් ෙහොරුන්ව අල්ලන්න" කියා දැන් ජනතාව බලා 
ෙගන ඉන්නවා. දැන් ෙහොරුන්ව අල්ලන්න යන අයට ෙහොරු 
සල්ලි ෙගවනවා. ෙහොරු දිගටම සල්ලි ෙගවනවා ෙහොරුන්ව 
අල්ලන්න යන අයට. පක්ෂවලට, අරමුදල්වලට සල්ලි ෙදනවා. 
ඇමතිවරුන්ට සල්ලි ෙදනවා. Trillion ගණනක් ෙහොරකම් කළ 
මිනිෙහකුට ඒ සල්ලිවලින් කීයක් හරි දීලා තමන්ව ඇතුළට යවන 
එක නවත්වා ගන්නා එක ෙපොඩි ෙදයක්. ෙම් තත්ත්වය තිෙබන 
කල්, ෙම් වාෙග් උසාවි කියාත්මක ෙවන කල්, ෙම් වාෙග්  

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

ඉන්න කල් කවදාවත් රටක් හදන්න බැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. 

පසු ගිය ටික කාලෙය් අපි දැක්කා උසාවිවල - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
විනිසුරුවරු ගැන ෙපොදුෙව් එෙහම කියන එක සුදුසු නැහැ. ඒ 

වචනය  ඉවත් කළ යුතුයි. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙහෝමාගම විනිසුරුවරෙයක් මුදල් අර ෙගන අහු වුණා. ඒ 

නඩුව පවතිනවා. ඒ නිසා මට ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න 
පුළුවන් කියලා මා හිතනවා.  

නීතීඥවරු පසු ගිය ටික කාලෙය් ෙමොකක්ද කෙළේ?  තමන්ෙග් 
ෙසේවාදායකයා මුදල් ෙගවන්න විධියක් නැහැ කිව්වාම සමහර 
නීතිඥවරු උසාවිෙය් පැත්තකට ගිහින් ඒ මනුස්සයාෙග් කරාඹු 
ෙජෝඩුව ගලවා ගත්තා; මාල ගලවා ගත්තා.  
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[ගරු  රන්ජන් රාමනායක  මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් හිටපු අග 
විනිසුරු වැඩ කෙළේ ෙකොෙහොමද? මහරජතුමා සමඟ ෙජරුසලෙම් 
ගියා. ෙරෝමෙය් ගියා. 8 වැනි දාට ඉස්ෙසල්ලා මහ රෑ- [බාධා කිරීම්] 
ෙමොකක් ද, මෙග් මිතයා කියන්ෙන්. අපට අග විනිසුරුවරයා ගැන 
කථා කරන්න පුළුවන් කියා මා හිතනවා.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය, කියන්න? 

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රන්ජන් රාමනායක අෙප් 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා පකාශ කරනවා, ෙහොරු අල්ලන්න යන 
අයට සල්ලි ෙදනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා ෙහොරු 
අල්ලන්න යන ෙකොට සල්ලි ගන්නවාද? ඔබතුමන්ලා කට්ටිය ෙන් 
ෙහොරු අල්ලන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය  ඇමතිතුමා, කථා කරන්න. 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙම් පශ්න අහන්ෙන් කැලණිෙය් ඉඩම් ෙගොඩ කරලා සල්ලි 

ෙහොයපු අය. [බාධා කිරීම්] ඒක අපි දන්නවා. අපි ඉතිහාසය 
දන්නවා. [බාධා කිරීම්] අපි ඉතිහාසය සියල්ලම දන්නවා. [බාධා 
කිරීම්] පාපැදියක්වත් නැතිව පාෙද්ශීය සභාවට ආපු අය, අද ඉඩම් 
ෙගොඩ කර ෙගන මර්වින් සිල්වා එක්ක ගහපු ගැහිලි ටික අෙප් 
රෙට් ජනතාව දන්නවා. ඒවා ආෙය් අලුතින් කියන්න ඕනෑ නැහැ. 
මර්වින් සිල්වා ගහපු ගැහිලි ගැන අන්න, රාජපක්ෂවරුන් ගැන 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට දැන් 
පැමිණිලි කර තිෙබනවා. ඒ කට්ටිය එක්ක හිටපු කට්ටිය තමයි ෙම් 
කියන්ෙන්. ඉතින් ඒ ගැන හරි දුකක් හිෙතනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙමොකක්ද ෙම් 
විනිසුරුවරුන්ෙග් භූමිකාව? හිටපු අග විනිසුරුවරුන් අද 
ෙද්ශපාලනය කරනවා. ඒ අය ජනවාරි 8වැනි දා අරලියගහ 
මන්දිරෙය් හිටියා. ඒ CCTV දර්ශන සියල්ලම අද මකලා 
තිෙබනවා. ඒ විධියටයි කරලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අර තවත් 
ෙකෙනක් කෑ ගහනවා. ෙහොරුන්ට බනින ෙකොට කථා ෙනොකර 
ඉන්න බැහැ. එතුමන්ටත් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් -මෙග් මිතයාට- එතුමාෙග්ම බිරිඳ ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒක කියද්දි එතුමා මට කෑ ගහනවා.  
ඔබතුමාෙග් ෙනෝනාට - ආශා අලුත්ගමෙග්ට - බනින්න. මට 
කියන්න එපා. ඔබතුමාෙග් ෙනෝනා තමයි නඩු දැම්ෙම්. ගිහින් 
තමන්ෙග් බිරිඳට කියන්න. අෙන් මහත්තෙයෝ, මම ෙනොෙවයි 
තමුන්නාන්ෙසේට නඩු දැම්ෙම්, ආශා අලුත්ගමෙග්. තමන්ෙග් 
සුන්දර බිරිඳ. 

ඇත්තටම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

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

ගැන කියද්දී. ඒක තමයි අද තත්ත්වය වන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය 
අනුව අද මිනිසුන්ට නීතිය ගැන  විශ්වාසය නැති ෙවලායි 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point 

of Order එක? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රන්ජන් රාමනායක 

නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්වා, "මෙග් බිරිඳ අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් කර 
තිෙබනවා." කියා. මෙග් බිරිඳ ෙකොෙහත්ම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට  පැමිණිල්ලක් කර නැහැ.  

ෙදවැනි කාරණය, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසම විසින් - 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමා ඒක විවාදයකදි තමයි කිව්ෙව්. 

  
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ. 

ඔබතුමා මෙග් නම කිව්ව නිසා මටත්  අයිතියක් තිෙබනවා, උත්තර 
ෙදන්න. ඒ නිසා අහ ගන්න.   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති 

පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එවැනි පැමිණිල්ලක් කර 

නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි. මට විරුද්ධව යැවූ නිර්නාමික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම විසින්  
විභාග කර ඒ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් එය ඉවත් කර තිෙබනවා. ඒ 
නිසා දැන් ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කළ ඒ 
අසත්ය පකාශය එතුමාට ඉල්ලා අස් කර ගන්නය කියන්න. ඒ 
වාෙග්ම මා එතුමාට කියන්න කැමැතියි, අවුරුදු 70, 80, 90 වයසක 
ගැහැනු එක්ක අපි නිදා ගන්ෙන් නැහැ කියන එකත්. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔබතුමාෙග් බිරිඳ ඔබතුමා ගැන කිව්ව ෙද්වල් මා ෙමතැන 

කියන්ෙන් නැහැ. ඒෙකන් හිටපු අගමැතිතුමාෙග් නමට ෙපොඩි 
කැලලක් ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා - [බාධා කිරීමක්] 

  
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
සමා ෙවන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. මට කථා 

කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  [බාධා කිරීමක්]  මට අවස්ථාව 
ෙදන්න. ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් කියන්න එපා.   [බාධා කිරීමක්]  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අද දින විවාදයට ගන්නා කාරණාව ෙමොකක්ද? ගරු 

මන්තීතුමන්ලා  ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පිළිබඳව ද ෙම් කථා කරන්ෙන්? 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් 

සිද්ධිෙය්දී- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මා  ඉතාම 

ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා,  අවශ්ය නම් ඒ පිළිබඳව විවාදයක් 
ෙගෙනන්න කියා. නිර්නාමික, දන්ෙන් නැති, එතැන කථා කරපුවා, 
ෙමතැන කථා කරපුවා අපට කථා කර වැඩක් නැහැ. මට ඔබතුමා 
ගැනත් කියන්න පුළුවන්, ඔබතුමාට මා ගැනත් කියන්න පුළුවන්. ඒ 
නිසා අදාළ මාතෘකාව ගැන කථා කරන්න. අසත්ය, නිර්නාමික-
[බාධා කිරීමක්]  

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මම "මාතර සුනිල්" කියා call එකක් දුන්න දවෙසේ ඉඳලා 

එතුමා මා සමඟ ෙපොඩි අමනාපයක් තිෙබනවා. ඒක ෙවනම 
පශ්නයක්.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා අඬලා කිව්ව නිසා මම ඔබතුමාව ෙබ්රුවා. ඒකට 

විරුද්ධව මම action   ගත්ෙත් නැහැ. 
 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේ අදත් නඩුවක් දමන්න. කිසි පශ්නයක් නැහැ. 

මා මාතර සුනිල් හැටියට ජනතාවෙග් පශ්නයක් තමයි ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ඔබතුමා සම්බන්ධව පශන්යක් ෙනොෙවයි.  ඔබතුමාෙග් 
බිරිඳ දැමූ නඩුවක් ගැනයි මම ෙදරණ නාලිකාෙවන් ඇහුෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ජනතාවට ෙම් සිදු වන 
ෙද්වල් පිළිබඳව ෙලොකු අවිශ්වාසයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. ෙම් රජය පත්  කෙළේ ෙහොරු 
අල්ලන්නයි. නමුත්  ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
ඉදිරිපත් කළ පකාශ හමුෙව් මටත් ෙලොකු ලජ්ජාවක් තිෙබනවා. 
අපි ඇත්තටම ෙම් ෙහොරුන් අල්ලන්න පමාද වුණා. මා ෙම්ක 
කියන්ෙන් Bribery Commission එෙක් දිල්රුක්ෂි විකමසිංහ 
මැතිනිය ගැන ෙනොෙවයි. එතුමිය පසු ගිය දිනවල Customs  එෙක් 
හිටපු ෙලෝක ෙහොරු ෙදෙදනකු ඇල්ලුවා. ඇල්ලුෙව් ෙකොෙහොම ද? 
රුපියල් ෙකෝටි 15ක අල්ලසක් ඉල්ලුවා Customs එෙක් 
ෙලොක්ෙකෝ ෙදෙදනා. නමුත් Customs  එෙක් ඒ ෙහොරුන්ට 
අල්ලස් ෙදන්න අල්ලස් ෙහෝ  දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් මුදල් තිබුෙණ් නැහැ.  එතුමිය ගිහින් එතුමියෙග් ඉඩමක් 
උගසට තිබ්බා. උගසට තියලා බැංකුෙවන් මුදල් අරෙගන, අල්ලස 
විධියට ඉල්ලපු  රුපියල් ෙකෝටි පහෙළොවක මුදල රුපියල් ෙකෝටි 
ෙදොළහමාරකට අඩු කරෙගන ඒ මුදල ෙහොරාට දීලා ෙහොරාව 
ඇල්ලුවා. අන්න ඒ වාෙග් අය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න. 

ෙම් තත්ත්වය යටෙත් අද ෙම් රජය ගැන ජනතාව කලකිරීමකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. මා ළඟ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධියට අදාළව 
වටිනා ලියකියවිලි රැසක් තිෙබනවා.  මා ඒවා සභාගත* කරනවා, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිෙය්දී පතිපාදන ලබාපු, අල්ලස් ගත්ත, 
සාද පවත්වපු, ඒ අ යෙගන් කෑම කාපු ෙබොෙහෝ ෙදනකු ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් සිටිනවා, මින් පිටතත් සිටිනවා. ඒක තමයි 
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[ගරු  මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්  මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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තිත්ත ඇත්ත. යම් යම් පක්ෂවලට අරමුදල් හැටියටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් කාමෙර් සිටින නීතිය පිළිබඳ 
ෙලොක්කන්ටත් නිශ්ශංක ෙසේනාධිපති සල්ලි දීලා තිෙබනවා. ඒ 
අයට ෙල් බඩ යනවා. ෙමොකද, ඒවා ෙම් ආයුධ ගනුෙදනුෙවන් 
ගත්ත සල්ලි.  ඒ ආයුධ යුක්ෙර්නයට විකුණා තිෙබනවා; 
ෙසෝමාලියාෙව් කැරලිකරුවන්ට විකුණා තිෙබනවා;  
ෙබොෙකෝහරාම් සංවිධානයට විකුණා තිෙබනවා. ඒ ආයුධ නීති 
විෙරෝධී ආයුධ. ඒ නිසා  ෙම් ෙල්වලට, ෙම් මඩවලට -ෙම් සියලු 
ෙද්වල්වලට- සියලු ෙදනා සම්බන්ධයි. ඒ නිසා අනිවාර්ෙයන්ම 
ස්වභාව ධර්මෙයන් ඒ අයට  දඬුවමක් හිමි ෙව්වි. ෙමොකද, 
නීතිෙයන් දඬුවමක්  නැති නිසා. ෙම් කාරණා ඉදිරිපත් කිරීම 
ෙවනුෙවන් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාට නැවතත් 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 

 
[අ.භා. 3.49] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතා වැදගත් පාරම්පරික 

ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන, අෙප් රෙට් හිටපු නීතිපතිවරෙයක් 
වූ, නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගා ර පතිසංස්කරණ අමාත්ය ගරු 
තිලක් මාරපන මැතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් 
දුන්නා, ෙම් ගරු සභාෙව් පිළිතුරු දිය ෙනොහැකි උසස් රාජ්ය 
නිලධාරින්ට, නීති අංශ පධානීන්ට හා ෙවනත් වැදගත් පුද්ගලයන්ට 
තමන්ෙග් සිතැඟි පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද උපෙයෝගි කරෙගන 
ෙම් විධියට පහර ගැසීෙම් කියාවලිය සාධාරණ හා යුක්තිසහගත 
ෙනොවන බව. 1989 සිට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීවරු වශෙයන් අපිත් දන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
උත්තරයක් දීගත ෙනොහැකි විවිධ පාර්ශ්වයන්ට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල හා වරපසාද උපෙයෝගි කරෙගන පහර 
ගසන්න බැහැ කියා ස්ථාවර නිෙයෝගවලත් සඳහන් වන බව. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනයට පැමිෙණන්න 
කලින් ගරු කථානායකතුමා කිව්වා, "අධිකර ණෙය් විභාග ෙවමින් 
පවතින ෙදය පිළිබඳ ෙම් සභාෙව්දී කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ" 
කියා. නමුත්, ෙම් විවාදෙය්දී ඉතාම වගකිව යුතු කැබිනට් 
අමාත්යවරයා කියන ෙද්ත් එම පක්ෂෙය්ම සමහර මන්තීවරු විසින් 
නිර්දය ෙලස ෙහළා දැකලා, විනිසුරුවරුන්, නීතිපතිවරයා, නීතිය 
කියාත්මක කරන නිලධාරින් වැනි ෙම් සභාවට ඇවිත් උත්තර 
ෙදන්න බැරි අයට ෙමෙහම කියන ෙකොට ෙම් සභාව පාලනය 
වන්ෙන් නැතිව, 1980 ගණන්වල වාෙග්, සභාෙවන් පිටත විවිධ 
අහිතකර තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන වාතාවරණයක් නිර්මාණය 
වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් වුණත්, විපක්ෂෙය් වුණත් 
අප සියලු ෙදනාටම රට පිළිබඳ වග කීමක් තිෙබනවා. ෙම් රටත් 
ෙබ්රාෙගන, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් සියලු මිනිසුන්ට 
නිදහෙසේ ජීවත් වීමට අයිතිය ලබාදුන් මහා ජන නායකයකුට 
රාජපක්ෂ විෙරෝධීව, රාජපක්ෂ ෙරජිමය වශෙයන් හඳුන්වමින්, අද 
ෙද්ශපාලන ෛවරෙයන් යුතුව, දිගින් දිගටම, ලැෙබන හැම 
අවස්ථාෙව්දීම  අප විසින්ම එළව එළවා, ෙබොෙහොම අවඥාසහගත 
ෙලස පහර ගැසීම සාධාරණ හා යුක්තිසහගත වන්ෙන් නැහැ කියා 
අප දන්නවා. දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය අනුව එය ජාතියක් ෙලස 
අපටම දවසක පටිසන් ෙදනවා කියා තමයි මා විශව්ාස කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  සමහර ෙද්ශපාලන මත 
දරන අය තමන්ෙග් දර්ශනය අනුව ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණන් මිනිසුන් 
මරලා තිෙබන බව අප දන්නවා. මිනිෙහකුට තිෙබන වටිනාම ෙදය 
වන්ෙන් ෙහොරකම, වංචාව, දූෂණය කියන ෙද්වල්වලින් බැහැරව 
ජීවත් ෙවන්න තිෙබන අයිතියයි. සෑම මිනිෙසකුටම ෙගෞරවාන්විත 

මරණයක් හිමි විය යුතුයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. ෙමොන ජන 
වර්ගයට අයිති වුණත්, නිරායුධ, අවිහිංසක මිනිස්සු මරලා, ඒ 
මිනිසුන්ෙග් මිනී දණහිෙසන් ඉහළට ගන්ෙන් නැතිව, පාෙර් 
ඇදෙගන යන්න කියා නියම කළ ෙද්ශපාලන ඉතිහාසයක් අපට 
තිෙබනවා. ෙගවල්වලට ඇවිත් නිරායුධ, අවිහිංසක මිනිසුන් දණ 
ගස්වලා, තට්ටය ගාලා, පාෙර් ඇදෙගන ගිහින් ගස්වල ගැට ගහලා, 
කැලෑ නීතිය කියාත්මක කරපු, බැංකු කඩපු, කෘෂි ෙසේවා 
මධ්යස්ථාන ගිනි තියපු අයත් සමහර ෙවලාවට සිද්ධාර්ථ 
කුමාරයාෙග් එක කුස උපන් සෙහෝදරෙයෝ වාෙග් අද දවෙසේ කථා 
කරනවා.  ඒක සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. තමන් වීදුරු ෙගවල්වල 
සිට ගල් ෙනොගැසිය යුතුයි. ෙම් රෙට් නීති පද්ධතියක් තිෙබනවා. 
ඔවුන් හවුල් ෙවලා වැරැදි වුණා. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, 
දවිඩ එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුණත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
අනුර දිසානායක මැතිතුමන්ලාත්, ජාතික ෙහළ උරුමයත් කියන 
සියලු ෙදනාෙග් එකඟතාව මත තමයි, ෙම් රෙට් පවතින නීති 
පද්ධතියට පටහැනිව මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය 
පිහිටුවනු ලැබුෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2015 ෙපබරවාරි 13වන 
සිකුරාදා නිකුත් කළ ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් ෙපොලිස්පතිතුමා 
ෙම් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ගැන කියා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එහි ෙම් විධියට සඳහන් කර තිෙබනවා: 

“ෙමම ඒකකය ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් 
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරෙයක් සහ අධ්යක්ෂවරෙයක් යටෙත් 
කියාත්මක වන අතර, ඉහත වැරැදි විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශී  
ලංකාව පුරාම පිහිටුවා ඇති අධිකරණ බල සීමාව තුළදී 
විමර්ශනය කිරීමට බලය ඇත්ෙත්ය.  

iv. අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව පිහිටුවා ඇති, 
අගාමාත්යවරයාෙග් පධානත්වෙයන් යුත් කැබිනට් 
අනුකමිටුවක් මඟින් ස්ථාපිත කර ඇති ෙල්කම් කාර්යාලය 
විසින් ෙමම පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීම සඳහා 
ෙපොලිස්පතිවරයාට ෙයොමු කරන අතර, ඊට අමතරව විෙශේෂ 
පැමිණිලි කැබිනට් අනුකමිටුව මඟින් සෘජුව ෙමම ෙකොට්ඨාසය 
භාර නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති ෙවත ෙයොමු කරනු ලැෙබ්"  

අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය අනුව අගාමාත්යවරයාෙග් 
පධානත්වෙයන් යුත් කැබිනට් අනු කමිටුවක් මඟින් ස්ථාපිත කර 
ඇති ෙල්කම් කාර්යාලය විසින් ෙම් පැමිණිලි විමර්ශනය කරලා 
ෙපොලිස්පතිවරයාට ෙදන ෙකොට නීතිෙය් බලය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවනවා කියා අපි පැහැදිලිව කිව්වා. ගරු 
තිලක් මාරපන ඇමතිතුමනි, එෙසේ නීතිෙය් බලය සම්පූර්ණෙයන් 
ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීෙම් පතිඵලය තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා 
බුක්ති විඳින්ෙන්. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොරු, පගාකාරෙයෝ, 
වංචාකාරෙයෝ කියන්ෙන්ත්, නීතිපතිතුමා මුදල් ගත්තාය, 
අධිකරණය මුදල් ගත්තාය කියලා ෙචෝදනා කරන්ෙන්ත් මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයක් කියලා ෙවනම ඒකකයක් ඇති 
කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් සමස්ත නීති කියාවලිය 
ෙද්ශපාලනීකරණය කළ නිසායි.  

ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයා ෙලස ගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ අප 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී පැවැත්වූ අෙප් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී අපි 
එතුමාට කිව්වා, රෙට් නීතියට පිටින් ෙමෙහම මූල්ය අපරාධ 
විමර්ශන ෙකොට්ඨාසයක් පිහිටුවා තිෙබන එක වැරදියි කියා. එතුමා 
ඇහුවා, එෙහම ගැසට් නිෙව්දනයක් තිෙබනවාද කියා. ෙම් සියලු 
මන්තීවරුන් ඒකට සාක්ෂියි. අපි ඒ ගැසට් නිෙව්දනය එතුමා අතට 
දුන්නා. එතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී අෙප් මන්තීවරුන්ට කිව්වා, ෙම් 
පිළිබඳ හාංකවිසියක්වත් මා දන්ෙන් නැහැ කියා. ෙහට කැබිනට් 
මණ්ඩලය රැස් ෙවනවා, ෙහට කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී ඒ ගැන 
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අහලා බලනවා කියා එතුමා කිව්වා. මා ඉන්න කල් මීට පස්ෙසේ ෙම් 
වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියා එතුමා ෙම්සයට 
ගැහුවාම අප සියලු ෙදනා සතුෙටන් අත්පුඩි ගැහුවා. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත. එදා එතුමා එෙහම කියලා ගිහිල්ලා ඊට පස්ෙසේ දවසක 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
සංකීර්ණෙය්දී විෙශේෂ ෙද්ශපාලන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. 
නිෙයෝජිතෙයක් වශෙයන් මමත් ඒ සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණා. එම 
සාකච්ඡාවට සහභාගි වුණු අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට මා සඳහන් කළා, "ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, එදා ඔබතුමාට අපි අෙප් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී 
කිව්ව මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය පිළිබඳ පශ්නය තවම 
විසඳිලා නැහැ" කියා. එතෙකොට එතුමා කිව්වා, "මම 
අගාමාත්යතුමාෙගනුත් ෙම් ගැන ඇහුවා, එතුමාත් ෙම් ගැන දන්ෙන් 
නැහැ කියනවා" කියා. ජනාධිපතිතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ, 
අගාමාත්යතුමා දන්ෙන්ත් නැහැ කියලා ජනාධිපතිතුමාම කිව්වා. ඒ 
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය අද අනුර කුමාර දිසානායක 
ඇතුළු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සහෙයෝගෙයන් තමන් ඉලක්ක 
කරන සියලු මිනිසුන්ෙග් චරිත බරපතළ ෙලස ඝාතනය කරනවා. 
පුද්ගලෙයක් ඝාතනය කිරීෙම් කම ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි 
ශාරීරික වශෙයන් ඝාතනය කිරීම. ෙදවැනි එක තමයි චරිතය 
ඝාතනය කිරීම. ඒ සඳහා ඔවුන් ඉතාම නරක ෙලස ෙම් මූල්ය 
අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසය ෙයොදා ගන්නවා.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව 
කථානායකතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා කටයුතු කරන්න 
ඔබතුමාට වග කීමක් තිෙබනවා. අපි කැමැති වුණත් අකැමැති 
වුණත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරුන් 225 ෙදනාටම 
ආත්ම ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ෙකෝටි ගණනක් මිනිසුන් තමන්ෙග් 
කැමැත්ෙතන් ගිහිල්ලා කතිරය ගහලා පත් කරලා එවන 
මනුස්සයන්ට පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළන්ම එළව එළවා පහර 
ෙදනවා නම්, ඒ මන්තීවරුන් 225 ෙදනා ෙදන ආදර්ශය ෙම්ක නම්, 
ෙම් රෙට් ෙකෝටි ගණනක් ජනතාවට කාන්දු වන ආදර්ශය 
ෙමොකක්ද කියා ඔබතුමා කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඇමතිවරෙයක් 
තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියට ඉටු කරන්න යාෙමන් ඇති වුණු 
ෛවරය නිසාත් සමහර පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා මාෙග් නම සඳහන් කෙළේ 
නැහැ. නමුත් මා ෙම් ගරු සභාවට එක උදාහරණයක් පැහැදිලි 
කරන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් අධ්යාපන විෂයය භාර ඇමතිවරයා 
ෙලස මා කටයුතු කළ අවධිෙය්දී පශ්න පත ආරවුලක් ඇති කරලා 
රට ඇතුෙළේ කලබල ඇති වුණු අවස්ථාෙව්දී මම ෙපොලීසියට 
පැමිණිලි කළා. පහ වසර ශිෂ්යත්ව විභාගෙය් පශ්න පත පිට ෙවලා 
කියලා ෙබොරු කට කථාවක් පතුරවලා ෙදමව්පියන් පාරට 
ෙගනැල්ලා, දරුවන් පාරට ෙගනැල්ලා මහා කලබගෑනියක් ඇති 
කරන්න ගිය අවස්ථාෙව්දී මම ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් 
ෙපොලිස්පතිවරයාට පැමිණිලි කළා. අපරාධ පරීක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිලි කළා. ඒකට CID එකක් තිෙබනවා. 
ඒ අය ෙහොයා බලා ෙම් කියාවලිය අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යන 
ෙකොට ගම්පහ උසාවිෙය් නඩුවක් පැවරුවා.  මූල්ය ෙචෝදනා 
ෙදොළහක් සම්බන්ධෙයන් වැරදිකරුවකු වූ ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් අද ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ගම්පහ 
උසාවිය තහනම් නිෙයෝගයක් පැෙනව්වා. රාජකාරිය කිරීෙම්දී මා 
සමඟ ඇති  කර ගත්ත බද්ධ ෛවරය පදනම් කර ෙගන එතුමා 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ගිහිල්ලා අපි- 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
Sir, I rise to a  point of Order. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔව්. විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා. 
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මන්තීතුමා කරුණාකර කියන්න, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතා 

විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරෙයක් කියලා- 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දී කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා 

ෙන්.  
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 

මන්තීවරෙයක් කියලා මන්තීතුමා මා ගැන ද සඳහන් කෙළේ? 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තමුන්නාන්ෙසේ ගැන ෙනොෙවයි ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි. 

ඔබතුමා ගැන කිසිදු සඳහනක් කෙළේ නැහැ. ඒ, පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක් විය යුතුයි.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
කවුද එෙහමනම්?  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නම මහින්ද ජයසූරිය. එතුමා ගියා, අල්ලස්  ෙහෝ දූෂණ 

ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට. ගෙම් දරුවන්ට කරන්නට තිබුණු 
ෙලොකුම ෙසේවය විධියට ඈත එපිට ගම්මානවල දරුවන්ට 
ඉංගීසිෙයන් කථා කරන්න පුළුවන් වන විධියට, පරිගණකෙයන් 
වැඩ කරන්නට පුළුවන් වන විධියට,  විද්යාව, තාක්ෂණය, ගණිතය 
දන්න දරුවන් ඇති කරන්න අපි ෙම් රෙට් මහින්ෙදෝදය 
තාක්ෂණික විද්යාගාර 1,000ක් ඉදි කළා. ගරු මාරපන 
අමාත්යතුමනි,  එය ඉදි කෙළේ ඔබතුමා ගිය කයිට්ස ්දූපෙත් ෙවන්න 
පුළුවන්; එෙහම නැත්නම්, උතුෙර් ෙහෝ නැ ෙඟනහිර මඩකළපුව 
පෙද්ශෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ෙදමළ, සිංහල, මුස්ලිම් සෑම 
දරුෙවකුටම පරිහරණය කළ හැකි පරිදි  එක පාසලකට පරිගණක 
64 බැගින් ලැෙබන මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර 1,000ක් 
ඉදි කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීරණය අනුව 
සමසත් ලංකා ඉදිකරන්නන්ෙග් සංගමයට තමයි ඉදිකිරීම දුන්ෙන්. 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟවත්, අවංකවත් මම ෙම් ගරු සභාවට 
කියන්නට කැමැතියි, මම පසුගිය ආණ්ඩුෙවන් ෙහෝ මම දරපු 
කිසිම අමාත්යාංශයකින් නූල් ෙපොටක තරම් ෙදයක් ෙහෝ ශත 
පහක ෙකොමිස් මුදලක් මෙග් ජීවිතෙය් කිසි දවසක ෙනොගත්ත 
මන්තීවරෙයක් බව.  තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙගෞරවයක් ෙලස මම 
එය සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. හැබැයි ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
හිතන්ෙන්, ෙසක්කුව ළඟ ඉඳෙගන ෙචොක්ලට් පැකට් එකක් 
කෑවත් ඒ කන්ෙන් පුන්නක්කු කියලායි. ඒ ෙචෝදනාවට ලක් කරන 
මිනිහා මන්තීවරෙයක්ද, ඇමතිවරෙයක්ද, ඒ මනුස්සයාට ෙගදරක් 
තිෙබනවා ද,  ඒ මනුස්සයාෙග් දරුෙවෝ ඉන්නවා ද, ඒ කිසි ෙදයක් 
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බලන්ෙන් නැතුව තමන්ට තිෙබන වරපසාද පාවිච්චි කරලා ෙමෙසේ 
මිනිසුන් දඩයම් කිරීෙම් ෙද්ශපාලන ෛවරී දඩයම නවත්වන්නටය 
කියන ටික මම ෙම් රෙට් නිෙරෝගි පජාතන්තවාදෙය් පැවැත්ම 
ෙවනුෙවන් ඉල්ලා සිටින්නට කැමැති ෙවනවා.  

අවසානෙය්දී ෙමොකද වුෙණ්?  අවසානෙය්දී අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට  මම ගිහින් කිව්වා, ෙමය පහුවදාම 
විභාග කරන්න කියලා; කරන්ෙන් නැහැ.  ෙදෙවනි දවෙසේ මම 
අල්ලස් ෙහෝ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට ගිහින් කිව්වා, මම 
පැදුරුයි ෙකොට්ටයි  අරන් ඇවිල්ලා ෙමතැන නිදා ගන්නවා,  ෙම්ක 
විභාග කරලා මාව නිර්ෙදෝෂ කරන්න කියලා.  තුන්වන දවෙසේ මම 
ෙකොමිසම ඇතුළට ගියා. ඒ යන ෙවලාෙව් ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා 
ඇවිල්ලා කිව්වා, "ෙපොලිස් නිෙයෝග ෙනොතකා, පාර හරස් කළා 
කියලා  මට උසාවිෙය් නඩුවක් තිෙබනවා" කියලා. අපව ෙගනිහින්  
උසාවියට දැම්මා. ඒ තුන්වන දවෙසේ. ඊට පස්ෙසේ දැන් අලුෙතන් 
ෙම්ක ආපහු මූල්ය අපරාධ ෙකොට්ඨාසයට දීලා.   

කඩුෙවල උසාවිය තමුන්නාන්ෙසේලා පාවිච්චි කරන ආකාරය 
ලංකාෙව් අෙනක් සියලුම උසාවිවලට වඩා ෙවනස්. මහ රෑටත් 
උසාවිය ඇරලා, විනිශ්චයකාරතුමා නතර ෙවලා බලාෙගන 
ඉන්නවා, කවුරු ෙහෝ එන කල්. ලංකාෙව් මානව අයිතිවාසිකම්, 
ජිනීවා, IPU සියල්ලටම ආදර්ශයක් වන ෙලස ෙම් සියල්ලටම දැන 
ගන්නට ලැෙබන ෙලස කඩුෙවල උසාවිය සුවිෙශේෂී උසාවියක්. 
මහා රාතිෙය්ත් විනිශ්චයකාරතුමා විනිශ්චය ආසනයට එන්න 
ලැහැස්තිව ඉන්නවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අෙප් ෙවලාෙවන් මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න, ගරු 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කාෙග් ෙහෝ ෙව්ලාෙවන් මට විනාඩි දහයක් ෙදන්න.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම අෙප් ෙව්ලාෙවන් විනාඩි 10ක් ගන්නවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් ෙව්ලාව මම එතුමාට ෙදනවා.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඉන්න මන්තීවරුන් එකඟ ෙවන්න ඕනෑ.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඉන්න මන්තීවරු එකඟ ෙවලා තමයි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්න මන්තීවරු 

වන්ෙන් උදය ගම්මන්පිල මහතායි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහතායි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මම කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.  මෙග් ෙව්ලාව 

එතුමාට ෙදන්න. 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙහොඳයි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
කඩුෙවල උසාවිය රාතිෙය්  රැස ්ෙවන ෙකොට බැසිල් රාජපක්ෂ  

හිටපු අමාත්යවරයා ෙගනියනවා. බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාහන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාහනවල පටවලා ෙගනියලා 
බන්ධනාගාරගත කරනවා. ඊළඟට - 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සැකකරු ෙගෙනන්න කලින් බන්ධනාගාරෙය් බස් එක එනවා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔව්. සැකකරු ෙගෙනන ෙකොට බන්ධනාගාර බස් එකත් 

එනවා. ෙම්වාට වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබනවා. දැන් 
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ කඩුෙවල උසාවියටම අපූරු 
නඩුවක් දමලා තිෙබනවා ගරු තිලක් මාරපන මැතිතුමනි. එම නඩු 
වාර්තාෙව් ෙමෙසේ තිෙබනවා.  

"කඩුෙවල මෙහේස්තාත් අධිකරණය. නඩු අංක බී. 992/15. 
කඩුෙවල මෙහේස්තාත්වරයා ෙවතය. මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ 
විද්යාගාර ඉදිකිරීෙම්දී මූල්ය අකමිකතා සිදු කර ඇති බවට 
ලංකා ගුරු ෙසේවා සංගමෙය් ෙල්කම් මහින්ද ජයසිංහ විසින් 
2015.09.04වන දින කරන ලද පැමිණිල්ල විභාග කළ බව 
ෙකොළඹ මූල්ය අපරාධ විමර්ශන ෙකොට්ඨාසෙය් විමර්ශන 
ඒකක ෙදෙකහි වැඩ බලන ස්ථානාධිපති ෙපොලිස් පරීක්ෂක 
සුනිල් පියන්ත වන මම ෙමයින් වාර්තා කරමි."  

නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත්යතුමා 
ඉන්න නිසා මෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා ෙම් නිලධාරි 

227 228 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මහත්තයාෙග් නම මම නැවත කියනවා, හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා. "වැඩබලන ෙපොලිස් ස්ථානාධිපති සුනිල් 
පියන්ත''  එයා තමයි අධිකරණයට වාර්තා කරන්ෙන්.   

එහි වැඩි දුරටවත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා.  

"2015.09.04වන දින ෙමම ෙකොට්ඨාසය ෙවත ලංකා ගුරු 
ෙසේවා සංගමෙය් ෙල්කම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා විසින් 
මහි න්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාරය ඉදිකිරීෙම්දී මූල්ය 
අකමිකතා සිදුව ඇති බවට කරන ලද පැමිණිල්ල සම්බන්ධ 
විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. පැමිණිල්ල අනුව අමාත්ය 
මණ්ඩලය විසින් මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද්යාගාර 
ඉදිකිරීෙම්දී මධ්යම ඉංජිෙන්රු උපෙද්ශක කාර්යාංශය... 

-ඒක සියයට සියයක් රජෙය් ආයතනයක්-  

...සහ රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් උපෙද්ශකත්වය මත 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශය මත ෙතෝරා ගනු ලබන අදාළ 
බල පෙද්ශවල සාර්ථකව ෙකොන්තාත් ඉටු කළ ICTAD 
ආයතනෙය් ලියාපදිංචි සුදුසු ෙකොන්තාත්කරුවන් මඟින් ඉටු 
කරවා ගැනීමට අනුමැතිය දී ඇත.  

ඉහත ෙයෝජනාව සඳහා මුදල් අමාත්යවරයා විසින් ලබා දී ඇති 
නිර්ෙද්ශ අනුව ෙමම විද්යාගාර මධ්යම ඉංජිෙන්රු උපෙද්ශක 
කාර්යාලෙය් උපෙද්ශකත්වය යටෙත් එක් එක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ ඉදිකිරීම් ICTAD ආයතනෙය් 
ලියාපදිංචි ෙකොන්තාත්කරුවන් දිස්තික් ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශය 
පරිදි ෙතෝරා ගැනීම ඉදිකිරීම සම්පූර්ණ කිරීෙම් පදනම මත 
එකම ආකෘතියක් යටෙත් ඉදිකිරීම සඳහා අනුමැතිය දී ඇත.  

ඉහත පදනම මත ෙකොන්තාත් ලබා දීෙම්දී සිදු වූ 
අවිධිමත්භාවය එම ෙකොන්තාත් තුළින් ෙකොමිස් මුදල් ලබා 
ෙගන ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විදුහෙල් ෙගොඩනැඟිලි 
ඉදිකිරීම සඳහා ෙයොදවන බව පවසා එම මුදල් එවකට විෂය 
භාර අමාත්යවරයාට සම්බන්ධ ගිණුමකට බැර ෙකොට ඇති 
බවත්... 

-එවකට විෂය භාර ඇමති මම. ෙම් මුදල් මෙග් ගිණුමට බැර 
කරලා තිෙබනවා කියලා කියන්ෙන්-  

...එම මුදල් ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විදුහෙල් 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීමට ෙයොදවන බව පවසා තිබුණද 
ෙකෝටි ගණන් වූ මුදලින් එවැනි ෙගොඩනැඟිලි ගණනාවක් 
ඉදිකිරීමට හැකි බවත්, ෙම් අනුව ෙසොයා බැලීෙම්දී මුල් 
අදියෙර් ෙදමහල් තාක්ෂණික විද්යාගාර ඉදිකිරීම සඳහා එක 
ෙගොඩනැඟිල්ලකට ලක්ෂ අටක ෙකොමිස් මුදලක්ද, ෙදවැනි 
අදියර යටෙත් ෙතමහල් තාක්ෂණ විද්යාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා 
එක් ෙගොඩනැඟිල්ලක් සඳහා ලක්ෂ 12ක ෙකොමිස් මුදලක්ද දින 
රහිත ෙචක් පත් මඟින් ෙකොන්තාත්කරුවන් විසින් ඉදිකිරීම් 
සංගමය ෙවත ලබා දී ඇති බවත්, ඉහත කරුණුවලට අදාළ 
මූල්ය අකමිකතාවක් සිදු වී තිෙබ්ද යන්න පිළිබඳ විමර්ශනයක් 
සිදු කරෙගන යමි. ෙම් අනුව ෙම් පිළිබඳව 2006 අංක 05 දරන 
මුදල් විශුද්ධිකරණ පනෙත් 3(1) වගන්තිය යටෙත් සහ ෙමම 
ව්යාපෘතිය මඟින් 1982 අංක 12 දරන ෙපොදු ෙද්පළ පනෙත් 5
(1) වගන්තිය යටෙත් වරදක් සිදු කර ඇත්ද යන්න කරුණු 
අනාවරණ  කර ගැනීමට මා විසින් විමර්ශනය පවත්වාෙගන 
යමි. ෙමම නඩු ෙගොනුව විෙශේෂ කටයුත්තක් ෙසේ සලකා 
ආරක්ෂක ෙසේප්පුෙව් තැබීමට පියවර ගන්නා ෙලස ගරු 
අධිකරණෙයන් ඉල්ලා සිටිමි. ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා 
පගතිය ගරු අධිකරණය ෙවත වාර්තා කරමි." 

ෙපොලීසිය භාර ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකොෙහොමද සනීෙප්? දැන් 
ෙවනස මාරයි ෙන්ද? රට හමාරයි ෙන්ද? සමස්ත ෙපොලීසිය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබන විධිය ෙකොෙහොමද? ඕනෑ 
ෙකෙනකුට ඕනෑ ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙම් ෙලෝකෙය් පළමුවැනි 
අගාමාත්යතුමිය. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රජය ඇවිල්ලා විෙශේෂ 
ෙකොමිසමක් දමලා ෙහොරකම් කළා කියලා, වංචා කළා කියලා, 
ෙක්ම්බිජ් කාර් එකක් පගාව විධියට අරෙගන කියලා එතුමියෙග් 
පජා අයිතිය අෙහෝසි කළා. ෙශේෂ්ඨ ජන නායකෙයක් ෙවලා හිටපු 
ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා "ගිරිදර ෙමෝල" සම්බන්ධව 
ෙහොරකමක් කළාය  කිව්වා. ගාමිණි දිසානායක මහවැලිය හරවන 
ෙකොට, ඊට වඩා ෙව්ගෙයන් සල්ලි අරෙගන ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඇපල් 
වතු රාශියක් අරෙගන තිෙබනවාය කිව්වා. 

දැන් නවීන් දිසානායක ඇමතිතුමා එෙහේ ඇපල් කඩන්න 
යනවා ඇති. ඒ වුණාට, ලංකාෙව් ඉන්න අෙනක් ෙද්ශපාලන 
නායකයන් කවුරුවත් නූල් ෙපොටක්වත් ෙහොරකම් කරලා නැහැ; 
වංචා කරලා නැහැ. අෙප් අධිකරණ ඇමති ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කිව්වා, "මම යාළුකමට අනුර කුමාර දිසානායකයන්ට 
ඡන්ද ව්යාපාරයට රුපියල් ලක්ෂ 25ක් දුන්නා"  කියලා. ඒ මුදල 
ෙවන කාට හරි ලැබුණා නම් මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට පැමිණිල්ලක් දමනවා,  "අධිකරණ ඇමති විජයදාස 
රාජපක්ෂයන් විසින් අනුර කුමාර දිසානායකයන්ට රුපියල් ලක්ෂ 
25ක් ලබා ෙදන ලදී." කියලා. මූල්ය අපරාධ විමර්ශන 
ෙකොට්ඨාසයට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා, කඩුෙවල 
මෙහස්තාත්ට  "B Report" එක  දීලා, සුරක්ෂිතව තියන්න 
කියනවා, සාක්ෂිය ගන්න ගිය දවසට ෙගනිහිල්ලා කූඩුව ඇතුළට 
දමන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මට වුණත්, සාලින්ද 
දිසානායක හිටපු ඇමතිතුමාට වුණත්, ෙම් පැත්ෙත් ඉන්න 
මන්තීවරෙයකුට වුණත් එෙහම ෙදයක් ෙවන්න පුළුවන්. මම 
අහන්ෙන් ෙම්ක ෙම් මහ ෙපොෙළොව උහුලනවාද? ෙම් විධියට රටක් 
ෙගනයන්න පුළුවන්ද? රජෙය් ෙසේවකයන්, ෙල්කම්වරු, 
බුද්ධිමතුන්, කලාකරුවන් හැෙමෝටම අද ෙමෙහම ෙවනවා.  
චන්න - උපුලිලා නටපු මිනිස්සු. අද ඔවුන්ට නටන්න බැහැ. පිරිත් 
කියපු හාමුදුරුවරුන්ට, නූල් බැඳපු අයට, ෙබර ගහපු අයට,  දවුල් 
තම්මැට්ටම් ගහපු අයට අද ඒවා කරන්න බැහැ. ෙම් රට දැන් 
සම්පූර්ණ  ෙපොලිස් රාජ්යයක්.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
පිස්සු හැෙදනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ආණ්ඩුව කරෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට විෙරෝධයක් 

නැත්නම් ෙපොඩි ෙවලාවක් තුළදී 7,000ක, 8,000ක පිරිසක් උසාවි 
නිෙයෝග සියල්ල ෙනොතකා මහා ජන ගඟක් ෙලස ගලාෙගන 
එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? එෙහම මහා ජන ගඟක් ගලාෙගන එන එක 
පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟ ෙසේනාව දාලා නතර කරන්න පුළුවන්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට තලයි; ෙමතැන නැඟිටලා වීරෙයෝ වාෙග් 
කෑ ගහයි. ඒත්  ෙම් ජන ගඟ ගලන දවසට, ෙම් කරන ෙද්ශපාලන 
අලුකුත්ෙත්රුකම් සියල්ලට තමුන්නාන්ෙසේලාට උත්තර ෙදන්න 
ෙවනවා. ජනතාව මර්දනය කරන්න බැහැ. වැරැදි කරපු අයට 
දඬුවම් කරන්න. ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙහොරකම් කරපු 
ඇමතිවරු ඉන්න පුළුවන්; වංචා කරපු නිලධාරින් ඉන්න පුළුවන්; 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු ඉන්න පුළුවන්. එදාත් එෙහම අය හිටියා 
ෙවන්න පුළුවන්. 1977 ඉඳලා ෙහොර ගුහාවක් තිෙබනවා.  ඒ පිළිබඳ  
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ෙතොරතුරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තා පුරවලා 
තිෙබනවා. බැංකු පිටින් ගිලපු අය ඉන්නවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මූලාසනයට ඇවිල්ලා රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා අහලා 
තිෙබනවා, "නැව් ගිලපු අය ෙකෝ" කියලා. ෙම් වාෙග් ඉතිහාසයක් 
තිෙබනවා. ගාමිණී දිසානායක, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමන්ලා 
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක්  ෙගනාවා, රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා 
මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි අරෙගන ෙකොටින්ට දුන්නාය, ආයුධ  
දුන්නාය කියලා. මම මුදල් අමාත්යාංශෙය් ඉන්න ෙකොට - අෙප් 
ආණ්ඩු කාලෙය් - මම හාංකවිසියක්වත් දන්ෙන් නැතිව රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා ෙර්ගු බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව ෙකොටින්ට 
අධිආරක්ෂිත උපකරණ ෙගනිහිල්ලා දුන්නා. තිලක් මාරපන 
ඇමතිතුමාත් ඒ කාලෙය් හිටියා. ඒ ෙතොරතුරු ඔක්ෙකොම 
තිෙබනවා. කිසිම වරදක් ෙනොකරපු අයත් ඉන්නවා. කවදාවත් 
බැංකුවක් කඩලා නැති, කවදාවත් කෘෂි ෙසේවා මධ්යස්ථානයක් ගිනි 
තැබුෙව් නැති, කවදාවත් Identity Card එකක් ෙහොරකම් කරපු 
නැති, කවදාවත් බස් එකක් ගිනි තැබුෙව් නැති,  නියමාකාරෙයන් 
ෙහෝ අනියම් ආකාරෙයන් මනුස්ස ජීවිතයක් නැති කරන්න උදවු 
කරපු නැති මනුස්සෙයෝත් ඉන්නවා. හැබැයි, ෙබොෙහොම ටික 
ෙදනායි එෙහම ඉන්ෙන්. අපි අෙත් යම් යම් වැරැදි තිෙබන්න 
පුළුවන්. වැරැදි තිෙබන මිනිහා තිෙබන නීතිය ඇතුළට ෙගන 
යන්න. ඒ ෙවනුවට ෙමෙහම කුප්පීදු වැඩ කරන්න එපා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මන්තීවරුන්ට "B Report" ගහනවා. 
තිලක් මාරපන ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කිරීමට වගකීමක් තිෙබනවා. 

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
පරීක්ෂණයක් කළා නම්, ඒ පරීක්ෂණය ඉවර කරන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව, ෙහට අනිද්දාට ගන්න බලාෙගන ඒ පරීක්ෂණ 
නවත්වාෙගන ඉන්න එපා. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරු 225 
ෙදනාට ෙමෙහම කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. ෙපොලිස් නිලධාරින්ට 
ෙමෙහම නීතිය අතට ගන්න ඉඩ දුන්නාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 
අර ගෑනු ළමයාට ගහපු ගැහිල්ල  දැක්කාද? දරුෙවක් ඉන්න 
තාත්තා ෙකෙනක් එෙහම කරනවාද?  ගැහැනු දරුෙවකුට ඔළු කුඩු 
ෙවන්න ගහන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේට 
දරුෙවෝ ඉන්නවාද? තමුන්නාන්ෙසේ දරුෙවක් ඉන්න ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේට දරුෙවෝ නැත්නම් අපි ෙමොනවා 
කරන්නද? තමුන්නාන්ෙසේට දරුෙවෝ නැති එකට අපි ෙමොනවා 
කරන්නද? [බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. අහෙගන ඉන්න.  

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

[බාධා කිරීම්] දරුෙවක් නැත්නම් අපි ෙමොනවා කරන්නද? ෙම් 
රෙට් ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු පාරට බැහැලා එනෙකොට ඔය 
මන්තීවරු ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඔය මන්තීකම් 
ඉතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] පුළුවන් නම් එළියට බැහැලා 
කියන්න. පුළුවන්නම් එළියට බැහැලා කියන්න. [බාධා කිරීම්] ඒක 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒක කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීම්] 
ෙකොෙහන්ද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ඉස්ෙකෝෙල් 
ගිහිල්ලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේට ෙනොෙවයි මා කථා 
කරන්ෙන්. වැදගත්, ගරු කටයුතු කැබිනට් අමාත්යවරයකු ෙලස 
කටයුතු කරන, නීතිය හා සාමය සහ බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ  
විෂය භාර ගරු තිලක් මාරපන මැතිතුමාටයි මා කියන්ෙන්. එතුමා 
බුද්ධිමෙතක්. අත් දැකීම් තිෙබන වැදගත් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයකු වන එතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා. [බාධා 
කිරීමක්] 
 

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  රීති පශ්නයක්  තිෙබනවා. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙහට්ටිෙපොළ පැත්ෙතන් 

ජලභීතිකා ෙරෝගය හැදිලා පැනලා ආපු 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

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

බැඳලා දමන්න. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
එය point of Order එකක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] 

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

මන්තීවරුන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව  පිළිබඳ වගකීම ගරු 
කථානායකතුමාට පැවෙරනවා. ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා වශෙයන් මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  
 ද්ෙව්ෂ සහගතව, ෛවරෙයන්, පළිගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන් රාජ්ය 
ෙපොලීසිය ලවා එළව එළවා ෙමෙලසින් කියා කරන්න කවර 
මන්තීවරයකුට වුණත් ඉඩ ෙදන්න එපා. ෙමොකද, ෙම් පූර්වා දර්ශය 
ඊට පසුව පළාත් සභාවටත් යනවා; ඊට පසුව පාෙද්ශීය සභාවට 
යනවා. ෙම් තිෙබන තත්ත්වය අනුව මිනිසුන් හිතනවා, 
පජාතන්තවාදි පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළත්  හැසිෙරන්ෙන් ෙමෙහමද  
කියලා.  ඊළඟට මිනිසුන්  තමන්ෙග් ශක්තිෙයන් නීතිය අතට ෙගන 
කියා කරනවා.  එදාට අපි කාටවත් ෙම්ක ෙබ්රා ගන්න ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

අපි පුරා දශක තුනක් යකඩ ගැෙටන අමිහිරි ශබ්දය අහලා 
තිෙබනවා. උණ්ඩෙය් අමිහිරි සුවඳ විඳලා තිෙබනවා. ෙල් දැකලා 
තිෙබනවා. දුක, ෙව්දනාව, මර ළෙතෝනිෙයන් පිරුණු කාලකණ්ණි 
යුගයක් පසු කරලා තිෙබනවා. ඒ යුගය ෙවනස් කරපු එකම ජාතික 
වීරවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි. අෙප් පක්ෂෙය් 
නිෙයෝජ්ය සභාපතිවරයාට පරණ මිනී මැරුම් ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් 
කරලා අත්අඩංගුවට ෙගන රිමාන්ඩ් කරලා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා  ඇති එතුමා 
තමයි පසු ගිය මැතිවරණෙය් දී  රත්නපුර දිස්තික්කෙයන් වැඩිම 
මනාප ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලබාෙගන පළමුවැනියා වුෙණ්. එතුමාට 
ඇප ෙදන්ෙන් නැහැ. ඇප ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබද්දිත් ඇප 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  ඇයි ෙමෙහම කරන්ෙන්? ඔබතුමාත් දන්නවා,  
නඩුවක් විභාග කරන ෙකොට - [බාධා කිරීම්] ජනක බණ්ඩාර 
ෙතන්නෙකෝන්, ෙපේමලාල් ජයෙසේකර යන මන්තීවරුන්ට ඇප 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  ෙමෙහම කරන්න එපා.  

231 232 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එදා ෙම් රට භීෂණෙයන් ෙවළා ෙගන ෙල් විලක් බවට පත් 
ෙවලා තිබුණා. එදා අපි  සිටිෙය් විපක්ෂෙය්.  ඒ අවස්ථාෙව් හිටපු 
ගරු රන්ජන් විෙජ්රත්න ඇමැතිතුමා හැම මන්තීවරයකුම රකින්න 
මැදිහත් වුණාය කියන එක එතුමාට ෙගෞරවයක් ෙලස මම ෙම් ගරු 
සභාෙව් දී සඳහන් කරමින්, මෙග් වචන කිහිපය ෙමයින් අවසන් 
කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 14ක් තිෙබනවා.  

ඊට පථම, කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු  මූලාසනය සඳහා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා  
(மாண் மிகு திலக் மாரபன ) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරිසිරි මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

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

[අ.භා. 4.17] 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Megapolis  
and Western Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතාම කාෙලෝචිත 

මාතෘකාවක් ගැනයි අප සාකච්ඡා කරන්ෙන්.  අද දිනෙය් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සිද්ධිය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළත්, ෙම් රෙට් ඉතාම බලගතු 
ෙද්ශපාලන පශ්නයක් හැටියට තිෙබන දූෂණය කවරාකාරෙයන්ද 
නතර කරන්ෙන්, දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු නීතිමය, 
සමාජමය, ෙද්ශපාලනමය කරුණු ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව 
ෙපොදුෙව් විධිමත් සාකච්ඡාවක් බවට ෙමය පරිවර්තනය කර ගැනීම  
ඉතාම අවශ්ය යයි කියා මා හිතනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 08 වැනි දා පැවැති 
ජනාධිපතිවරණෙය් දී ෙම් රෙට් ජනතාව සුවිෙශේෂි ජන වරමක් ලබා 
දුන් එක් පධාන ෙහේතුවක් තමයි, දූෂණය ආයතනගත වීම පිළිබඳව 
ෙම් රෙට් දැන උගත් ජනතාවෙග් තිබුණු ඒ දැනුවත්භාවය, ඒ 
ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම. ෙම් රට පසු ගිය දශක ෙදකක පමණ 
කාලය තුළ අනුකමෙයන් ආර්ථික අතින් ඉදිරියට එනෙකොට, 
ශක්තිමත් හා උගත් මධ්යම පන්තියක් ඇති වුණා. ඒ ශක්තිමත් හා 

උගත් මධ්යම පන්තිෙයන් සැලකිය යුතු පිරිසක් ඒ අයට මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු වුණු,  අෙප් රෙට් පවතින විවිධ ගැටලු නිසා රට හැර 
යාෙමන් රට තුළ විශාල ගැටලුවක් ඇති වුණා. අද අපි ෙම් 
පාරවල්වල අත් විඳින මාර්ග තදබදය, දරුවකු පාසලට ඇතුළත් 
කර ගන්න ගියාම ඇතිවන ගැටලු වාෙග්ම දූෂණය, වංචාව 
පිළිබඳව තිෙබන සමාජ දැනුවත්කම යනාදි ෙම් සියල්ලම 
ෙව්ගෙයන් පසාරණය වුණු මධ්යම පන්තිෙය් අවශ්යතාවන් 
හැටියටයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.  1960 ගණන්වල, 1970 ගණන්වල 
තිබුණු ෙපොදු පවාහන ෙසේවයම තමයි අදටත් ෙපොදු පවාහන ෙසේවය 
හැටියට තිෙබන්ෙන්. එය මධ්යම පන්තිෙය් අවශ්යතාවලට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  සියලු ෙදනාම ෙපෞද්ගලික 
පවාහනය සඳහා අද ගමන් කරමින් සිටිනවා. සැප්තැම්බර් මාසෙය් 
විතරක් ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථ 20,000ක් පාරට ඇවිත් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද විශාල මාර්ග තදබදයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් දරුවන් උපදින පමාණය 1960 
දශකයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 30කින් පමණ අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
පාසල් පමාණය ගත්ෙතොත්,  ඇතැම් පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් 
පාසල් වැසී ගියත්, පාසල් 66කට විශාල ඉල්ලුමක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව මධ්යම පන්තිෙය් ෙදමවුපියන්ෙග් 
දරුවන්ට  පාසල් නැතිවීම මිසක්, රෙට් දරුවන්ට පාසල් නැතිවීම 
ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දූෂණය පිළිබඳව 
කාරණයත් ඒ වාෙග්ම තමයි. ජනවාරි 08 වැනි දා ලැබුණු ජන 
වරම තුළින් හා අෙගෝස්තු 17 වැනි දා ලැබුණු ජන වරම තුළින් 
සියලු ෙදනාම වටහා ගත යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. අතීතෙය් දී 
රෙට් යම් කිසි ආකාරයක කියාදාමයක් සිදු වුණාද, ඒ කියාදාමය 
ඉදිරියට කර ෙගන යන්න බැහැ කියන කාරණය. අපි සියලු 
ෙදනාම, ෙද්ශපාලන නිලධාරින් සියලු ෙදනාම ෙවනස්ව හිතලා 
ෙවනස් ආකාරයකට කියාත්මක විය යුතුයි කියන එක තමයි ඒ 
ජන වරෙමන් අපට දීලා තිෙබන සුවිෙශේෂිම වගකීම; සුවිෙශේෂිම 
පණිවුඩය. දූෂණය විවිධාකාරෙයන් සිදු වන බව අප දකිනවා. ඒ 
වාෙග්ම අතීතෙය් - පළමු වැනි නිදහස් ආණ්ඩුෙව් - ඉඳලාම 
දූෂණය පිළිබඳව යම් යම් ෙචෝදනා එල්ල වුණාය කියන 
කාරණයත් අපි දන්නවා.   

ඩී.එස්. ෙසේනානායක පාලන සමෙය් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් හිටපු  
ජී.ජී. ෙපොන්නම්බලම් මැතිතුමාට තමයි මුලින්ම දූෂණ 
ෙචෝදනාවක් එල්ල වුෙණ්.  ඒ, ෙනෝර්ෙව් රටින් නාවික යාතා මිලදී 
ගැනීම සම්බන්ධෙයනුයි. එතැන් සිට විවිධ ෙපෞද්ගලික දූෂණ 
කියාවන් ගණනාවක් සම්බන්ධව ෙද්ශපාලනඥයන්ට සහ 
නිලධාරින්ට ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒවා අෙප් 
අධිකරණ පද්ධතිය තුළ විමසීමට ලක් කරන්න ගියාම, ඉතාම 
බරපතළ පශ්න පැන නැඟී තිෙබනවා. ආපසු හැරී බලන ෙකොට 
ඒවා සම්බන්ධෙයන් යුක්තිය ඉටු වුණාද කියන කාරණය  ඉතාම 
සැක සහිතයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට අමතරව පසු ගිය කාලය 
මුළුල්ෙල් අපට දැක ගන්න ලැබුණු එක විෙශේෂ කාරණයක් තමයි, 
දැවැන්ත තාක්ෂණික දූෂණය. අද  අෙප් ව්යවස්ථා සභාවට විගණන 
ෙසේවා ෙකොමිසම, ජාතික පසම්පාදන ෙකොමිසම, මූල්ය වංචා 
විමර්ශන ජනාධිපති ෙකොමිසම හා දූෂණ මර්දන ෙකොමිසම වැනි 
ෙකොමිෂන්  පත් කර තිෙබනවා. ඒවාෙය් ඉතාම පධාන වගකීමක් 
ෙවන්ෙන්, ෙම් තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් පාවිච්චි කරමින් සිදු 
කරන තාක්ෂණික දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය කරන 
තාක්ෂණික පතිපාදන ළඟා කර ගැනීමයි. ඒක අද ෙම් රෙට් පැතිරී 
ගිය කාරණයක්. අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, මහා පරිමාණ 
ව්යාපෘතිවල ෙම් තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් මාරු කිරීම මඟින් අති 
බරපතළ, අති විශාල මූල්ය වංචාවන් සිදු වන බව. ඒවා සාමාන්ය 
පරිමාණෙය් ෙපෞද්ගලික දූෂණයන් ෙනොෙවයි. ඒවා රටක 
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ආර්ථිකය  කඩා බිඳ දමන  මට්ටමට වර්ධනය වුණු විත්තිය අප 
සියලු ෙදනාම දන්නවා. එහි පතිඵලයක් හැටියට තව දශක 
ගණනාවක් යනෙතක් අෙප් රටට, අෙප් ජනතාවට ඒ දූෂණෙය් ඵල 
විපාක විඳ දරා ගන්නට සිදු ෙවනවා. ෙමතැනදී ෙම් හුදු 
ෙද්ශපාලකයන් විතරක් ෙනොෙවයි, නිලධාරින් සහ ෙම් හා ගැට 
ගැසුණු ජාවාරම්කාර ව්යාපාරික පන්තිය යනාදි සියලු ෙදනාම ෙම් 
මුළු රාජ්ය යාන්තණයත්, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතයත් අද 
ගිල ෙගන තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. ෙමය පිරිසිදු කර ගැනීම, 
නිවැරදි කර ගැනීම පුද්ගලයන් හැදීෙමන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
ආයතනික ව හයන් මගින් දඬුවම් දීම තුළින්  කරන්න අද අපට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැතිව ෙමය අවවාද කිරීම මගින්, 
මිනිසුන් ගුණ සම්පන්න කිරීම මගින් කරන්න පුළුවන් නම් 
ෙහොඳයි. නමුත් දඬුවම් දීෙම් නිශ්චිත කමයක් අද රටට ඉතාම 
අත්යවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.  

අද ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ කනස්සල්ලක්, ෙව්දනාවක් ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඔවුන් ෙහොඳින්ම අත් විඳපු ෙම් දූෂණෙය් 
පමාණය ගැන ඔවුන් ෙහොඳටම දන්නා නිසායි. සාමාන්ය කුඩා 
පරිමාණෙය් ඉඳලා මහා පරිමාණය දක්වා සිදු වුණු ෙද්වල් ගැන 
ඔවුන්ට දැනුමක් තිෙබනවා. ඒ අයට යුක්තිය ඉටු වුෙණ් නැහැ; ඒ 
අය සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියන 
සංෙව්ගය අද ෙම් සෑම ජන කණ්ඩායමකටම තිෙබන බව පකාශ 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම නීතිය සමඟ ගැෙටමින්, නීතියට 
පටහැනිව යමින්, නීතියට විවිධ අර්ථ විවරණ ෙදමින්, නීතිෙය් 
විවිධ ෙකෝණයන් ෙසොයා ගනිමින් දූෂණයන් සිදු කරන්නත්, ඒ 
වාෙග්ම දූෂණ ෙචෝදනාවලින් ගැලෙවන්නත් අද මංමාවත් ෙසොයා 
ෙගන තිෙබනවා. ඒක ඉතාම කනගාටුවට කාරණයක්. ෙම් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සිද්ධිය, ඒ වාෙග්ම රාඩා ගනුෙදනුව වැනි ගනුෙදනු පධාන 
වශෙයන් පසු ගිය කාලෙය් අප අත් විඳපු සහ අපට දකින්නට 
ලැබුණු කාරණාවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය 
පිළිබඳව සමාජ කතිකාවතක් පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව 
මතු වුණා. බණ්ඩාරනායක සම්මන්තණ ශාලාෙව් දී වාෙග්ම ගාලු 
වරාෙය් දී ෙම් අවි ෙතොග පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක 
ෙහළිදරවුවීමක් සිදු වුණා. එෙසේ ෙමෙසේ අවි ෙතොගයක් ෙනොෙවයි, 
අවි ෙතොග දහස් ගණනක්. ඇත්ත වශෙයන්ම රටක ෙද්ශපාලන 
බලය මාරු කරන්න පුළුවන් තරෙම්, රටක් තුළ අවශ්ය නම් හමුදා 
කුමන්තණයක් කරන්න පුළුවන් තරෙම් අවි ෙතොග ෙමතැන දී හමු 
වුණා.  

මම පකාශ කරන්නට කැමැතියි, අෙප් දැනට තිෙබන 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනෙත් අංක 2 (1) වගන්තිය යටෙත්ත්, ඒ 
වාෙග්ම ගිනිඅවි ආඥා පනෙත් 3 (9) වගන්තිය යටෙත්ත්, ඉතාම 
පැහැදිලිව කිසියම් පුද්ගලෙයක්  අවි ආයුධ විෙද්ශ රටවලින් ෙගන 
ඒම, ඒ වාෙග්ම නිර්මාණය කිරීම, ඒ වාෙග්ම ඒවා ඒ ආකාරයට 
පවත්වාෙගන යාම පිළිබඳව දඬුවම් නියම කරලා තිෙබනවා, 
අවුරුදු 20ක සිර දඬුවම්.  

අපි දන්නවා, දැන් අෙප් ආරක්ෂක අංශවල සාමාජිකයන් 
ගණනාවකට නඩු පවරා තිෙබන බව, අවි ආයුධ අන් අයට සපයා 
දුන්නා කියලා, ඒ වාෙග්ම විවිධ ඝාතන සම්බන්ධෙයන්. 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්ත් ආරක්ෂක අංශවල 
පිරිස්වලට, නිලධාරින්ට පවා දඬුවම් පමුණුවලා තිෙබනවා. නමුත් 
තවමත් අපට බැරි වුණා ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිෙය් පිරිස්වලට ඒ 
කියාවලිය කරෙගන යන්නට. ඒක අෙප් රෙට් ඉතාම බරපතළ 
විධියට බලගතු චරිතවලට නීතිය කියාත්මක ෙනොෙවනවාය කියන 
කාරණය පිළිබඳව විශාල සැකයක් ජනතාව තුළ ඇති කරන්නට 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. නීතිය පිළිබඳ විශ්වාසය කඩා වැටුණාම 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? නීතිය පිළිබඳ විශ්වාසය කඩා වැටුණාම 

නීත්යනුකූල ෙනොවන ආකාරයට යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා සමාජ 
බලෙව්ග මතු ෙවනවා. ෙම් රට ඇති තරම් කැරලි ගහපු රටක්, ඇති  
තරම් ජීවිත ඝාතනය කළ රටක්. නැවත එවැනි වාතාවරණයක් ඇති 
වීම වැළැක්වීම සඳහා කියා කිරීම අෙප් වගකීම ෙවනවා.  

"රාඩා" ගනුෙදනුව ගැන බලමු. අද හුඟක් ෙදෙනක් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් ගනු ෙදනුව ගැන කථා කළාට "රාඩා" ගනුෙදනුව ගැන කථා 
කරන්නට ෙපොඩි මැලිකමක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම්කට සම්බන්ධ 
ඇතැම් පුද්ගලයින්ට තිෙබන මාධ්ය බලය නිසා, ඒ මාධ්ය බලෙයන් 
යැෙපන නිසා, ඒ මාධ්ය බලෙය් ජාවාරම්කාර පන්තිෙය් 
හවුල්කරුෙවෝ ෙවලා ඉන්න නිසා අද ෙම්ක ගැන කථා කරන්නට 
බැරිව ඉන්නවා. ෙමොකක්ද එතැන සිද්ධ වුෙණ්? එතැන සිද්ධ 
වුෙණ් ඉතාම පැහැදිලිව එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන්ට කිසියම් වක 
ආකාරයකින් රාජ්ය අරමුදල් බැහැර කිරීමක්. ඉතාම පැහැදිලිව 
2005.11.28ෙවනි දා ෙම් "රාඩා" ආයතනය පිහිටුවූෙව් ටිරාන් අලස් 
මහත්මයාෙග් මූලිකත්වෙයන්. ඒ අය ෙම් "රාඩා" ආයතනය 
පිහිටුවලා සිදු කෙළේ, ඒ කාලෙය් එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් බුද්ධි අංශ 
නායකෙයකු වුණු එමිල් කාන්තන් සමඟ එකතු ෙවලා "රාඩා" 
ආයතනය හරහා උතුෙර් නිවාස 1,200ක් ඉදි කරන්නට රාජ්ය 
අරමුදල් රුපියල් මිලියන 800ක් ෙයොදා ගැනීෙම් ව්යාපෘතියක් දියත් 
කිරීම. එකම නිවසක්, එකම නිවසක්වත් උතුෙර් හදලා නැහැ. 
ව්යාජ ෙකොම්පැනි 3ක් ඇති කළා. ඒ ව්යාජ ෙකොම්පැනි 3ට රාජ්ය 
අරමුදල් බැහැර කළා. ''බීඑම්ෙක් ෙහෝල්ඩින්ග්ස්'' කියලා එක 
ෙකොම්පැනියක්, ''එවරස්ට් සිවිල් ඉන්ජිනියරින්'' කියලා තවත් 
ෙකොම්පැනියක් සහ ''ජීඑස් බිල්ඩර්ස් '' කියලා තවත් 
ෙකොම්පැනියක්. ෙම් සමහර ලිපිනවල එවැනි ෙකොම්පැනි 
පිහිටුවලාත් නැහැ. අද ඒ ෙකොම්පැනිවල ඉතිරි ෙවලා ඉන්න පිරිස් 
අත් අඩංගුවට ගත්තාම, ඉතාම පැහැදිලිව පකාශ කරලා තිෙබනවා, 
තමන්ට ෙම් රාජ්ය අරමුදල් රුපියල් මිලියන 125 ලැබුණු බවත්, 
ඒවා ටිරාන් අලස් මහත්මයාෙග් ගිණුම්වලට බැර කළ බවත්.  

දැන් ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව ෙම්කයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
යම් යම් පිරිස් අත් අඩංගුවට ගත්තා. නමුත් ෙම් සම්බන්ධව ටිරාන් 
අලස් මහත්මයාව අත් අඩංගුවට ගැනීමට කියා කෙළේ නැහැ. ඒ 
සඳහා අෙප් අධිකරණය මැදිහත්වීමක් සිදු වුණා. ෙමතැනත් ඉතාම 
පැහැදිලිව ෙප්න්න තිෙබන ෙද් තමයි නිශ්ශංක ෙසේනාධිපතිට, 
ටිරාන් අලස්ට රෙට් නීතිය කියාත්මකවීෙම්දී ෙවනත් ආකාරයකින් 
කියාත්මක ෙවන බව. ඒ නිසා රෙට් ජනතාවට නීතිය ගැන 
විශ්වාසයක් ඇති ෙවන්න නම්, නීතිය පිළිබඳව විශ්වාසයකින් රට 
තුළ කියාත්මක ෙවන්න නම් තරාතිරම ෙනොබලා නීතිය 
කියාත්මක වීෙම් තත්ත්වය අවශ්යයි. අද අපි ෙම්ක පකාශ කළාම, 
අපි දන්නවා ෙහට අලස්ෙග් පත්තරෙය්, ඔහුෙග් සමාජ මාධ්ය 
ජාලවල, ඔහුෙග් ජාවාරම්වලින් යැෙපන ෙහංචයිෙයෝ පාවිච්චි 
කරලා විවිධාකාර පහාර එල්ල කරනවා. ඒවාට භිෙයන් අපි ෙම් 
අදහස් පළ කිරීම ෙනොකර ඉන්ෙන් නැහැ.  

අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, හරි නම් ෙම් නඩු අහන්නට 
ඕනෑ, -තස්තවාදයට උපකාර කළ පිරිසෙග් නඩු හරි නම් අහන්නට 
ඕනෑ- අෙප් ජනතාව ඝාතනය කළ ඒ ඝාතන ස්ථානවල සිටයි. ඒ 
ඝාතන සිදු කළ ස්ථානවල ඉඳලායි ඒ නඩු අහන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා 
ඔවුනට කවදාවත් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් හෘදය සාක්ෂිෙයන් 
ගැලවීමක් නැහැ, නීතිය ඉදිරිෙය් යම් යම් ගැලවීම් ලැබුණාට. එම 
නිසා ෙම් රජයට අෙනක් සෑම ආණ්ඩුවකටම වඩා දැඩි වගකීමක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ජනතාව ෙම් රජය ෙතෝරා පත් කර ගැනීෙම් 
වැදගත්ම අවශ්යතාව වුෙණ් දූෂණය පිළිබඳ තීරණාත්මක 
ආකාරයට කියා කරයි කියන විශ්වාසය. ඒ නිසා අපි තව දුරටත් 
විශ්වාස කරනවා ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් යුක්තිය ඉතා ෙකටි කලක් තුළ ඉටු කරයි කියලා. 
ෙමොකද, තව ටික දවසක් යන විට සිද්ධ ෙවන ෙද් ෙමොකක්ද? 
ෙමොනයම්ම ෙහෝ කියාවලියකට ෙද්ශපාලනඥෙයකුට  නඩු 
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පැවරුෙවොත්, එෙහම නැත්නම් නිලධාරියකුට නඩු පැවරුෙවොත් 
ඒක ෙද්ශපාලන කියාවලියක් හැටියට විගහ ෙකෙරනවා. දැන් 
යකඩ ෙසොරකම් කරලා හිෙර් ගියාමත් ඒ පිරිස ෙද්ශපාලන 
සිරකාරෙයෝ බවට පත් ෙවනවා, ෙද්ශපාලන වීරෙයෝ බවට පත් 
ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය අපි ෙවනස් කර ගන්නට ඕනෑ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම කිසියම් ආකාරයකට රෙට් තිෙබන දූෂණ මර්දන 
උපකරණ ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ෙයොදා ගන්නවා නම් ඒක 
ෙවනම කාරණයක්. ඒ පිළිබඳව අපි විරුද්ධයි. නමුත් ඒ අතෙර් 
කිසියම් පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ කණ්ඩායමකට එ ෙරහිව නීතිය 
කියාත්මක වනෙකොට "ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක්" කියා ඒක උපුටා 
දැක්වීම ඊට වඩා භයානක වරදක්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි 3ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ, විපක්ෂ අප සියලුම ෙදනා ඉතාම 

බලගතු විධියට ෙම් රෙට් දූෂණය මුලිනුපුටා දැමීම සඳහා වන 
යාන්තණයක් ෙවනුෙවන් කියා කළ යුතුයි.  

1994 අවුරුද්ෙදත් ජනවරමක් ලැබුණා. ඒ ජනවරම අනුව 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමක් පිහිෙටව්වා. 
පනතක් ෙගනාවා. මහ බලාෙපොෙරොත්තු ඇති කර ගත්තා. නමුත්, 
ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිදු කියාමාර්ගයක් සිදු කෙළේ නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අප ඉදිරි කාලෙය් දී ජාතික විගණන පනත, ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් පනත සහ  ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අෙනකුත් 
පනත් අපි අනිවාර්ෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකමතිකව 
සම්මත කර සම්මුතියක් ඇති කර ෙගන ෙමය ශක්තිමත් කළ 
යුතුයි.  අපි දැනට පත් කර තිෙබන අල්ලස් දූෂණ ෙකොමිසම, ඒ 
වාෙග්ම ඉදිරිෙය් දී පත් කරන්න යන ජාතික විගණන ෙකොමිසම, 
පසම්පාදන ෙකොමිසම වැනි ආයතන හරහා තාක්ෂණික පැත්ෙතන් 
ෙකෙරන්නා වූ දූෂණයක් ෙවත් නම්; ෙපෞද්ගලික මට්ටෙමන් 
ෙකෙරන්නා වූ දූෂණයක් ෙවත් නම්; කළමනාකරණ ක්ෙෂේතය 
පැත්ෙතන් ෙකෙරන්නා වූ දූෂණයක් ෙවත්නම්; නීතිය වැරැදි 
ආකාරයට පාවිච්චි කරමින් යම් කිසි දූෂණ කියාවලියක 
නියැෙලනවා නම් ඒ සෑම ක්ෙෂේතයකම දූෂණය මුලිනුපුටා දැමීම 
සඳහා කියා කළ යුතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රජය පිහිටවූ පළමු වන 
කැබිනට් මණ්ඩලයට මම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. එනම්, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉක්මන් කියාමාර්ග අරෙගන යුක්තිය ඉටු කිරීම 
සඳහා ශක්තිමත් බලැති ආයතන බවට ෙම් ආයතන පත් කර ෙහෝ 
නව ආයතනයක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පිහිටවිය යුතුයි කියා. අපි 
නිකම් ෙචෝදනා කළාට වැඩක් නැහැ. ඉතා ඉක්මනින් නීතිය ඉටු 
ෙවන්න ඕනෑ. අද ෙම් රට තුළ සිදු ෙවලා තිෙබන බලගතුම පශ්නය 
වන්ෙන් නීතිය ඉටුවීම සඳහා කල්ගත වීමයි. යුක්තිය ඉටුවීම පමා 
වීම නිසා ජනතාව තුළ ඇති ෙවන සංෙව්ගය; ඒ පිළිබඳව ඔවුන් 
තුළ ඇති ෙවන කනගාටුව තරුණ පිරිස් අතර කැරලිකාරීත්වයකට 
මං පාදන බව පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙම්  රෙට් අතීතෙය් අපි දැකපු 
කාරණය ඒකයි. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව වගකීමකින් කියා 
කරමින් ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිෙය් බලගතු චරිත යම් යම් පිරිස් 
ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කළාට ඒක ඉතාම පැහැදිලි වරදක්. අපි 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ යුක්තිය  ඉටු ෙවයි 
කියා. ඒ වාෙග්ම රාඩා ආයතනය සම්බන්ධව කවුරු මැදිහත් 
ෙවලා ගලවා ගැනීම් කළත් තස්තවාදයට උඩ ෙගඩි දුන්, 
තස්තවාදීන් සමඟ ගනුෙදනු කරපු සියලුම ෙදනා ඒ සිදු වූ මහා ෙල් 
ගංගාෙව් වගඋත්තරකරුවන්; ඒ මහා අපරාධෙය් හවුල්කරුවන් 
ෙවනවා. එම සියලු ෙදනාටම අනිවාර්ෙයන්ම දඬුවම් ලබා දිය 
යුතුයි. එපමණක් ෙනොව වැදගත්ම කාරණය වන්ෙන්, අනාගතෙය් 
ෙමවැනි දෑ සිදු ෙනොවීමට; අනාගතෙය් ෙමවැනි කියාවන් 
වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය කරන නීතිමය, ව්යවස්ථාමය එෙමන්ම ඒ 
සඳහා වන තාක්ෂණික යාන්තණයන් ෙම් රෙට් මතු පරපුර 
ෙවනුෙවන් සකස් කිරීමයි. විෙශේෂෙයන්ම දැන උගත්, පළල්, මැද 
පන්තියත්, ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාවත් ඉහළ සමාජ 
කණ්ඩායෙම් සියලු ෙදනාටමත් සම තත්ත්වයන් ලැෙබන නීතිය 
ඉදිරිෙය් සමානයන් ෙලස සලකන සමානාත්මක සමාජයක් ඇති 
කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ කළ යුතුයි කියන පණිවුඩය ලබා 
ෙදමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ඔබ සැම ෙදනාට ස්තුතියි. 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා (සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු  නිමල් ලාන්සා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොසිටි 

ෙවලාවක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සභාව කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාව යටෙත් අදහස් පකාශ කරද්දි එතුමා ෙම් සභාව 
ඉදිරිෙය් කියා තිෙබනවා, "මීගමුෙව් හිටපු පළාත් ඇමති, වර්තමාන 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිෙග් ෙගදරට Police Narcotic Bureau පැනලා 
raid කළා, එදින එතැනට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ආවා." කියා. 
ඒක  ටීවී නාලිකාවල සජීවී පචාරයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එම 
නිසා මම ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙගන් ඉතාමත් 
ෙගෞරවෙයන් සහ කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමා 
ඉතාමත් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා අදහස් පකාශ කරද්දි 
රෙට් ජනතාව හිතන්ෙන් ඔබතුමා ඉතාමත් නිවැරැදි අදහස් පකාශ 
කරනවා කියායි. එම නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉතාමත් 
කරුණාෙවන් පැහැදිලිව කියා සිටිනවා. මෙග් ෙගදරට  Police 
Narcotic Bureau එක ෙගදර ෙසෝදිසි කරන්නට ෙහෝ ෙවනයම් 
කිසිම ෙදයකට ඇවිල්ලා නැහැ. ඔබතුමා ඔය මතු කරන සිද්ධිය 
දවෙසේ හිටපු ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මෙග් 
ෙගදරට ඇවිල්ලා නැහැ කියන එකත් මම ෙම් ගරු සභාවට පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. නැත්නම්, වැරැදි මතයක් ෙම් රට තුළට යන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, ෙමම ගරු සභාෙව් සිදුෙවන මුල් අවස්ථාවන් 
රෙට් ජනතාවට සජීවීව ෙපන්වනවා. මට TV එක බලපු ෙකෙනක් 
කථා කර කිව්වා, "පැහැදිලිවම මීගමුෙව් ඉන්න එකම 
ෙද්ශපාලනඥයා ඔබතුමා, ෙතොප්පිය හරිනම් දා ගන්න." කියයි 
කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමා කියපු විධියට මීගමුෙව් හිටිය එකම 
පළාත් සභා ඇමතිවරයා මම. පළාත් සභා ඇමතිවරෙයක් 
වශෙයන් ඉඳලා මීගමුෙවන් ආපු එකම ෙද්ශපාලනඥයා මම. ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ෙව් මා ගැන ෙනොෙවයි නම්, ඒක 
මට අදාළ නැහැ. හැබැයි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ෙව් 
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මා ගැන නම් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙබොරු කියන්ෙන් 
නැතුව -අසත්ය කරුණු කියන්ෙන් නැතුව- ඒක ඉල්ලා අස් 
කරගන්න කියා නවක මන්තීවරෙයක් විධියට මා ඉතාම 
කරුණාෙවන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා මා ගැන සඳහන් 

කරපු නිසාම මම කථා කරන්න ඕනෑ. මම ෙබොෙහොම පෙව්ශම් 
වුණා නම ෙනොකියා ඉන්න. ෙමොකද, ෙමතැනදී නම කිව්ෙවොත් රීති 
පශ්න මතු කර මෙග් කථාෙව් ෙකොටස් හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් 
ඉවත් කරනවා. ඒ නිසා තමයි රටටත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් 
ඉතාමත් ෙහොඳින් සහ ව්යංගෙයන් හඳුනාගත හැකි ෙලස මම ඒ 
පුද්ගලයාව නම් කෙළේ. ඒ ෙවන කිසිවක් නිසා ෙනොෙවයි, එවැනි 
සිදුවීමක් සිදු වූ නිසයි. මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්, ඒ වකවානුෙව් 
මාධ්යවල පළ වූ ෙද්වල් බලන්න. ඒ වකවානුෙව් සිදුවීම් ටික 
බලන්න.  Police Narcotic Bureau කියන එක ෙපොඩ්ඩක් 
පැටෙලන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. පැහැදිලිවම කුඩු අල්ලන්න ෙගදර ගියා, කුඩු අල්ලන්න 
ෙගදර ගියා. මම දන්ෙන් නැහැ මම කලින් කියපු ෙකනාෙග් 
ෙගදරද කියා. ෙගවල් කීයක් තිෙබනවාද කියන එක ෙවනම 
ෙදයක්. හැබැයි, කුඩු අල්ලන්න ෙගදර ගියා. ඒක ෙමොකටද 
හංගන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] කුඩු අල්ලන්න ෙගදර ගියා. ඊට 
පස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමා එදින හවස ෙහලිෙකොප්ටර් එෙකන් 
ගිහිල්ලා බදාගත්තා. බදාෙගන  Police Narcotic Bureau එකට 
විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. ඒවා යට ගහන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] මතක තබා ගන්න, ඒවා හරියටම පැහැදිලි 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ඔබතුමා අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ඒවා වහන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිකම්වලින්, ෙවන ෙවන තනතුරුවලින් ඒවා වහන්න 
ලැහැස්ති ෙවන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
ඉතාමත් පැහැදිලි ෙලස කියන්න ඕනෑ, මම නමක් සඳහන් කෙළේ 
නැහැ. හැබැයි, අදාළ ෙකනා කවුද කියා මම ව්යංගෙයන් කිව්වා. ඒ 
කිව්ෙව් අවශ්ය නිසයි, ෙවන ෙමොකුත් නිසා ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ඔබතුමා ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. 

දුප්පත් මිනිස්සුන්ට උදවු කරන එකයි මම කරන්ෙන්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කල්පනා කර බලන්න. ඒවාට බය ෙවලා අකුළාගන්න, චණ්ඩි 

පාට්වලට, මැරකම්වලට, කුඩු සල්ලිවලට, එකිෙනකාෙග් බලයට, 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම්වලට කිසි ෙදයක් යටපත් කරන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙමතැනදී පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනි 

ෙදයක් කියැවිලා තිෙබනවා නම් ඒවා ඉවත් කරන්න කටයුතු 
කරන්නම්. දැන් ෙම්ක විවාදයක් කරගන්න අවශ්ය නැහැ. 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම රීති පශ්නයක් මතු කළා. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒකට අවශ්ය නිෙයෝගය මම දැන් ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාවක් ෙදන්න. ෙම් 

ගරු මන්තීතුමා, ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවන සුළු පකාශයක් කෙළේ. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ සම්බන්ධව ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරවන්නම්. පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනි ෙදයක් 
කියැවිලා තිෙබනවා නම් අපි ඒ ගැන අවශ්ය කටයුතු කරනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ෙමතුමා ෙම් සභාෙව් අසත්ය පකාශ කර මෙගන් අහගන්න 

හදන්ෙන්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක කථානායකතුමාට කියන්න. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
අපි නැන්දම්මා තියාෙගන ඉඳලත් නැහැ. පුංචි අම්මා 

තියාෙගන ඉඳලත් නැහැ. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දන්නවා. දන්නවා. උපාසක මහත්තෙයක් කියා අපි දන්නවා 

ෙහොඳට 
 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
මෙගන් අහගන්න එපා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මෙගනුත් අහගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
 
 

 

[பி.ப. 4.39] 
 
 

ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்த உயாிய சைபயிேல சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ‘அவன்ற் காட்’ 
ெகா க்கல் வாங்கல் சம்பந்தமான இந்த ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணமீ  ேபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பமளித்தைமக் 
காக த ல் நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். இன்ைறய 
இந்தப் பிேரரைணமீ  ைமயான ஒ  விவாதம் 
இடம்ெப கிற . ஏெனனில் ‘அவன்ற் காட்’ பற்றிக் குறிப்பிட்ட 
ஓர் அள க்குேமல் விவாதிக்க யா . ஏெனனில், இ  
நீதிமன்றத்தி ள்ள ஒ  பிரச்சிைன. அேதேநரம் ‘அவன்ற் காட்’ 
பற்றி மட் ேம விவாதிக்கேவண் ம். அந்தவைகயிேல, இந்த 
விவாதத்தில் மற்றவர்களின் இைட றில்லா  இயன்றவைர 
என் ைடய க த் க்கைளப் பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் சட்டத்தின் ஆட்சிைய உ திப்ப த் வ  
இந்தப் பாரா மன்றத்தின் ஒ  ெபா ப் . இந்தச் சட்டத்தின் 
ஆட்சி உ திப்ப த்தப்படாதவிடத்  பல நா கள் காலத் க் 
குக் காலம் பற்பல பிரச்சிைனகைளச் சந்தித்தி க்கின்றன 
என்  உங்க க்குத் ெதாி ம். எம  அயல் நா கள், 
ெதற்காசிய நா கள், ஏன் ஐேராப்பிய ஒன்றிய நா கள்கூட 
இந்தச் சட்டத்தின் ஆட்சி பாரா மன்றத்தினால் உ தி 
ெசய்யப்பட யா ேபான சந்தர்ப்பங்களில் பாாிய 
பிரச்சிைனகைளச் சந்தித்  கலவரங்க க்கும் 

கம்ெகா த்தி க்கின்றன. எம  நா ம்கூட இந்தச் 
சட்டத்தின் ஆட்சிைய உ திப்ப த்தாததால் 30 வ டகால 
கசப்பான ஓர் அ பவத்ைதக் கண்ட . எனேவ, சட்டத்தின் 
ஆட்சிைய உ திப்ப த் வ  இன்ைறய அரசின் ஒ  க்கிய 
கடைமயாக இ க்கின்ற . 

ன்ைனய அரசு சட்டத்தின் ஆட்சிைய உதாசீனம் 
ெசய்ததால், மக்கள் எல்ேலா ம் ஒ மித்  சட்டத்தின் 
ஆட்சிைய உ திப்ப த் வதற்காக ஜனவாி 8ஆம் திகதி இந்த 
அரைசக் ெகாண் வந்தார்கள் என்  நிச்சயமாகக் கூறலாம். 
இ  ெவளிப்பைடயான ஓர் உண்ைம ம்கூட. ‘அவன்ற் காட்’ 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் இன்  நீதிமன்றத்தில் எவ்வாறாகப் 
பார்க்கப்ப கின்றன என்ப  அந்த நீதிமன்றத்ைதப் 
ெபா த்தவிடயம். இ ப்பி ம், ஒ  நாட் ள் ஒ  சாதாரண 
பிரைஜயாக இ ந்தா ம் சாி, எந்த ஒ  ெபாிய 
அரசியல்வாதியாக இ ந்தா ம் சாி, சட்டத்தின் ன் 
இ வ க்கும் சம உாிைமகள்தான் உள்ளன. இந்த 
நாட் ள்ள சகல பிரைஜக க்கும் சமத் வம் வழங்கப்ப  
மிடத்  மட் ம்தான் இந்தச் சட்டத்தின் ஆட்சி என்ப  
உண்ைமயாக இ க்கும் என்ப  என் ைடய க த் . 

ஒ  சாதாரண நபர் ஒ  சிறிய ப்பாக்கிைய 
ைவத்தி ந்தால் பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்தின்கீழ் அவர் 
எத்தைன வ டங்கள் உள்ேளயி க்க ேவண் ம் என்ப  
உங்க க்குத் ெதாி ம்! அவ்வா  எத்தைன வ டங்கள் 
விசாரைணகளின்றித் த த் ைவக்கப்பட் க்கின்றார்கள் 
என்ப ம் உங்க க்குத் ெதாி ம். இன்  பல்லாயிரக் 
கணக்கான ஆ தங்கள் எம  கடற்பரப்பில் அ மதியின்றிக் 

ெகாண் வரப்பட்டதாகத்தான் எங்க க்குத் ெதாிய 
வந்தி க்கின்ற . அதனால்தான் இன்  இ  ஒ  விவாதப் 
ெபா ளாக ம் எ க்கப்பட் க்கின்ற . எனேவ, இப்ப யாக 
ெப ந்ெதாைக ஆ தங்க டன் ஒ  கப்பல் இங்கு 
வந்தி ந்தைத இந்த நாட் க்கான ஒ  அச்சு த்தலாகத்தான் 
மக்கள் அந்த ேநரம் பார்த்தார்கள். அந்தச் ெசய்தி 
ெவளிவந்தேபா  நாட்  மக்கள் ஒ  கணம் 
குழம்பிப்ேபானார்கள். ஏெனனில், 30 வ ட காலம் வ கைளச் 
சுமந்தவர்கள் மீண் ம் அப்ப ெயா  ெசய்திையக் ேகட் ப் 
பாிதவித் ப் ேபானார்கள் என்ப  உண்ைம. அந்த ஆ தங்கள் 
சில சமயங்களில் எம  மக்க க்ெகதிராகத் தி ம்பியி ந்தால் 
பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்கைளப் ப ெகா க்க ேவண் ய 
சந்தர்ப்பம்கூட இ ந்தெதன்ப , அன்ைறய நிைலயில் 
ஊடகங்கள் வாயிலாக ெவளிவந்த அப்பட்டமான ஒ  ெசய்தி.  
எனேவ, இந்த விடயத்தினால் நாட் ன் பா காப்  
ேகள்விக்குறியாக்கப்படக்கூடா . எதிர்காலத்தில் 
இப்ப யான விடயங்களில் கவனமாக இ க்கேவண் ம் 
என்பதற்காகத்தான், நாங்கள் இந்த உயாிய சைபயில் இ  
ெதாடர்பில் விவாதம் நடத்திக்ெகாண் க்கின்ேறாம். 

உண்ைமயில், இந்த உயாிய சைபயில் நாம் நடத் ம் 
விவாதங்கள் இந்த நாட் க்கு ஆேராக்கியமான விடயங்கைள - 
சாியான விடயங்கைள அைடயாளம் காண்பதற்கு 
உதவேவண் ேம தவிர, ஒ வாில் ஒ வர் குற்றம் கண் , 
ஒ வ டன் இைணந்  இன்ெனா வர் தப்பிக்ெகாள்வதற்காக 
அல்ல. அவ்வா  ஈ படேவண் ய ேதைவ மில்ைல. நாட் ல் 
சட்டத்தின் ஆட்சி குழம் ம்ெபா  மக்களிைடேய பல 
மனக்கிேலசங்கள் ஏற்ப வ  உண்ைம. இந்த நாட் ல் ஒ  
மனிதன் ெசல்லக்கூடாத இடங்கள் இரண்ெடன ம் ெபா ஸ் 
நிைலய ம் நீதிமன்ற ேம அைவெயன் ம் சாதாரணமாக 
மக்கள் ேபசிக்ெகாள்வார்கள். ஏெனனில், கடந்த காலங்களில் 
ெபா ஸ் நிைலயம் குற்றவாளிகைளச் சுற்றவாளிகளாக ம் 
சுற்றவாளிகைளக் குற்றவாளிகளாக ம் மாற் ம் ஒ  
நி வனமாகச் ெசயற்பட்ட . எனேவ, இன்ைறய அரசின் 
நீதித் ைற, காவல் ைற என்பன இந்த விடயங்களில் க்கிய 
கவனெம த் , இந்த நாட் ல் சட்டத்தின் ஆட்சிைய 
உ திப்ப த்த ன்வரேவண் ம் என்ப தான் என் ைடய 
க த் . இ  சம்பந்தமாக ஒ  சிறிய உதாரணத்ைதச் 
ெசால்லலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். 

Sir, when I was in government service as the DMO, 
Base Hospital, Vavuniya, there was a case referred to me. 
An eight-year old boy was sexually assaulted by a 14-
year old boy. That particular incident had been witnessed 
by a 12-year old girl. This happened in 2004. Then, in 
2014, I was called to give evidence in court. At that time, 
I was a Member of the Provincial Council and that 
particular boy, the suspect, was married. He appeared in 
court with his wife. The witness was a university student. 
She came to court with reluctance. As I was a Member of 
the Provincial Council, I also appeared before court 
reluctantly. Ultimately, only after ten years' time, the case 
was taken up. Actually, this has been  the real situation in 
this country.   

உண்ைமயில், நீதியான  உாிய காலத்தில் வழங்கப் 
படவில்ைல என்றால், அந்த நீதியால் எவ்வித பய மில்ைல. 
அேதேபால்தான், இன்  நீதிமன்றத் க்குச் ெசன்றி க்கின்ற 
“அவன்ற் காட்” விவகாரம் ெதாடர்பில் நீதி நிைல 
நாட்டப்ப மா? அல்ல  இ ம் நான் ெசான்ன 
கைதையப்ேபால்தானா என்ப  ெதாியவில்ைல. ஏெனனில், 
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இன்  ெசல்வாக்குள்ள அைனவ ம் சகல பிரச்சிைன 
களி மி ந்  ெவளிேய வந் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ஆனால், தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் சிைறைவக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். கடந்த காலங்களில்  குண் த் 
தாக்குதல்கைள ேமற்ெகாண்ட தமிழீழ வி தைலப் கைளக் 
கூட நீங்கள் வி வித்தி க்கின்றீர்கள். அன்  நீதிமன்றத்தின் 
ஆேலாசைன எப்ப க் ேகட்கப்பட்ட  என்  எனக்குத் 
ெதாியவில்ைல.  

அேதேபால், பல சந்தர்ப்பங்களில் குண் த்தாக்குத ல் 
சம்பந்தப்பட்ட, பயங்கரவாதிகள் என நீங்கள் ெசால்கின்ற, 
தமிழீழ வி தைலப் க டன் ஒஸ்ேலாவில் நைடெபற்ற  
ேபான்ற ேபச்சுவார்த்ைத ேமைசகளில் சமனாக இ ந்  
ேபசியி க்கிறீர்கள். அன்  அவர்க க்கு தமிழர்கள் சார்பாக 
ஓர் அரசியல் உாித்  உங்களால் வழங்கப்பட் ந்த  
என்ப தான் உண்ைம. எனேவ, ஜனாதிபதி அவர்கள் இன்  
சிைறயி ள்ள தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள  வி வித் , இன 
நல் ணக்கத் க்கு எம  ஆதரைவ ம் ெபற்  ன்ேனாக்கிச் 
ெசல்லேவண் ம் என்  இந்த உயாிய சைபயிேல ேகட் , 
நான் விைடெப கிேறன். நன்றி, வணக்கம்! 

 
[අ.භා. 4.47] 
 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් සාකච්ඡාවට 

භාජනය වන මාතෘකාව වන්ෙන් දූෂණයට එෙරහිව කටයුතු 
කිරීමයි. දූෂණයට එෙරහිව කථා කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි, 
දූෂණයට එෙරහිව කියාත්මක ෙවන්නත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු 
වශෙයන් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව හැෙමෝටම වගකීමක් 
තිෙබනවා. ඒක නිසා අද ෙම් මාතෘකාව පිළිබඳව කථා කරන එක 
ෙහොඳයි. ෙම්ෙක් නීතිමය පශ්න තිබුණත්, ෙම්ක අධිකරණයක නඩු 
තිෙබන sub judice විෂයකට අයිති වුණත්, අපි ෙම් විවාදයට 
එකඟයි. මහා සංවාදයකට භාජනය වී තිෙබන ෙම් ගනුෙදනුව 
පිළිබඳව ඇත්ත දැන ගැනීෙම් අයිතියක් ෙම්  රෙට් ජනතාවට 
තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, 
මන්තීවරුන්ට තිෙබන හා සමාන අයිතියක් ෙම් රෙට් 
මහජනතාවටත් තිෙබනවා ඇත්ත ගැන දැන ගන්න. අද දූෂණයට 
විරුද්ධව කථා කරන ෙකොට සමහරුන්ට හරි හදිස්සියක් 
තිෙබනවා. දූෂණයට විරුද්ධව කථා කරන ගමන් දවසින්, 
ෙදෙකන්, තුෙනන් නීතිය කියාත්මක කරලා, දඬුවම් දීලා, දඟ ෙගයි 
දාලා සතුටු වීෙම් ආශාව තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම්ක පජාතන්තවාදී 
රටක්. අෙප් රට පාලනය ෙවන්ෙන් ෙදවන ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට අනුවයි. අපි කිව්වා යහ පාලනය ඇති කරනවා 
කියලා. අපිට පසු ගිය ආණ්ඩුවත් එක්ක පශ්න තිබුණා. අපි තමයි 
වැඩිෙයන්ම පසු ගිය ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙචෝදනා කෙළේ. එදා 
COPE එෙක් සභාපතිවරයා විධියට සිටියදී අෙප් ෙගවල්වලට ෙවඩි 
තියද්දී, හමුදාව දාලා අෙප් ෙගවල් වට කරද්දී, අපි දූෂණය ගැන 
කථා කළා.  

ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් රුපියල් බිලියන 300ක මුදල් වත්කම් 
අහිමිවීම ගැන අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළා. අපි අදත් ඒ 
ගැන කථා කරනවා. ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු ෙදනුව සම්බන්ධව 
ආණ්ඩුවට අද විශාල වශෙයන් ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. 
අපි අහෙගන හිටියා, හුඟාක් නීති තර්ක ඉදිරිපත් වුණා. මමත් 
ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක්. තිලක් මාරපන ජනාධිපති නීතිඥතුමා -

ඇමතිතුමා- මට වඩා ෙගොඩාක් ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක්. අවුරුදු 
31ක් පූර්ණ කාලීනව අධිකරණෙය් නඩු තර්ක කරපු ෙකෙනක් 
විධියට, ෙම් නීතිඥ ක්ෙෂේතයට සිය ගණනක් කනිෂ්ඨ නීතිඥවරු 
බිහි කරපු ෙකෙනක් විධියට, මම දැන් පුරුදු ෙවන්න නීතිය ගැන 
කථා කරන්ෙන් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී ෙම් පශ්නය මතු 
වුණා. දූෂණ කමිටුෙව්දී ෙම් පශ්නය මතු වුණා. කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී ෙබොෙහෝම පැහැදිලිව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ 
වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමාටත් -එතුමාත් නීතිඥවරෙයක්- ෙම් 
සිද්ධ වී ති ෙබන ගනු ෙදනුෙව් ඇත්ත නැත්ත යථාර්ථය දැනගන්න 
ඕනෑකම තිබුණා. ෙම් පිළිබඳව කරුණු දැන ගැනීෙම් අවශ්යතාව 
දැනුම් දුන්නාම අධිකරණ ඇමතිවරයා විධියට මම ෙම් ගැන 
අධ්යයනය කළා. ෙම්කට අදාළව ගිවිසුම් තිෙබනවා. ජාත්යන්තර 
නීති පද්ධතියත් එක්ක ෙම්ක ගැට ගැහිලා තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් 
අෙනකුත් රටවල් සමඟ ෙම් ගනුෙදනු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් ආරක්ෂක මණ්ඩලය සමඟ යම් කිසි 
කතිකාවක් ඇති ෙවලා ෙම්කට අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබනවා. 
මම ෙබොෙහෝම පැහැදිලිව කියනවා, විෙව්චනය කරන්න ඕනෑ 
ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් විෙව්චනය කරන්න, මම විෙව්චනයට 
හුඟාක් කැමතියි කියලා. ආණ්ඩුවක් යහ පාලනය ෙගනියන ෙකොට 
විෙව්චනයට කැමති ෙවන්න ඕනෑ. අපි ඒකට කැමතියි. හැබැයි, 
අපි එකක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ විෙව්චන කරන ෙකොට 
අසාධාරණ විධියට, ද්ෙව්ෂ සහගතව, ෛවරය, ෙකෝධය, ඊර්ෂ්යාව 
තමන් විශ්වාස කරන චතුරාර්ය සත්යය බවට පත් කරෙගන 
ෙචෝදනා කරන්න එපා. සත්යය දැන ෙගන ෙචෝදනා කරන්න.  

ෙම් පිළිබඳව අධ්යයනය කරලා මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කැබිනට් මණ්ඩලයට කිව්වා, ෙම් ගනුෙදනුව සම්බන්ධව අපරාධ 
නීතිෙය් මූලධර්ම අනුව, ෙම් කියන පනත් තුන අනුව, එනම්  
පුපුරණ දව්ය ආඥාපනත, ගිනි අවි ආඥාපනත, තස්තවාදය 
වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු දමන්න මූලාශයක් නැහැ කියලා. 
ඒක මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය. නීතිඥවරයකු විධියට මට ඒ මතය 
කියන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ මතය මම ජනාධිපතිතුමාට 
කිව්වා; අගමැතිතුමාට කිව්වා; කැබිනට් මණ්ඩලයට කිව්වා.   

ඒ අතරතුර ෙම් කාරණය ෙපොලීසිෙය් පැවතුණා.  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් පිළිබඳ කරුණු අධ්යයනය කරමින් සිටියා. 
අවසානෙය්දී නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපි ඇහුවා, ''ෙම් 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් නීති මතය කුමක්ද?'' කියලා. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන අපට ෙලොකු පශ්න තිබුණා. ෙම් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ස්වාධීනත්වය ගැන අපි එදා වාද විවාද කළා.  
හැබැයි, මම ෙබොෙහොම සතුටින් කියනවා, අද නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්වාධීනයි කියලා. එදා ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
තමයි නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තිබුෙණ්. සමහරු කියනවා මම 
අහෙගන හිටියා, "දැනුත් ෙවනසක් නැහැ ඒක අධිකරණ 
ඇමතිතුමා යටෙත් ගැසට් කරලා තිෙබනවා" කියලා. ඒ විධියට 
තමයි සාම්පදායිකව ෙලෝකෙය් හැම රටකම තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් 
කියන්ෙන් නැහැ, මත සම්බන්ධෙයන් මම නීතිපතිතුමාට නිෙයෝග 
ෙදනවා කියලා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳ පූර්ණ වගකීම 
මම ගන්නවා. කවුරුහරි ෙචෝදනාවක් කරනවා නම්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව යම්කිසි වරදක් කරලා තිෙබනවා,  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කවුරුහරි එක සතයක් අරෙගන තිෙබනවා 
කියලා, මම අභිෙයෝග කරනවා, ''එන්න ඔප්පු කරන්න'' කියලා. 
එෙහම ෙදයක් තිබුෙණොත් ඒ වගකීම මම ගන්නවා. මට ඒ 
විශ්වාසය තිෙබනවා. ෙම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සමඟ මම 
අවුරුදු 31ක් හැපිලා තිෙබනවා. දස මිනීමැරුම් නඩුවලදීත් ෙම් 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිඥවරුන් එක්ක තමයි අපි 
උසාවිෙය්දී හැපුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වැඩ කරලා ෙනොෙවයි, ෙම් නීතිපති  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් උදවු 
අරෙගන ෙනොෙවයි, ෙම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක 
අවුරුදු 31ක් හැපුණු, ඊට විරුද්ධව ෙපනී සිටි නීතිඥවරයකු විධියට 
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මට අත් දැකීම් තිෙබනවා. ඒවා ඇතුව තමයි මම ෙම් කථා 
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාවට 
ඇහුම්කන් ෙදන්න ෙකෝ. එක්ෙකෝ දැන් මෙග් වගකීමක් 
තිෙබනවා, ෙම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඔය කියන ජාතිෙය් 
වැරැදි ෙවනවා නම්, ඉල්ලා අස්ෙවන්න. එෙහම නැත්නම් ඒ 
කරුණු ෙසොයා බලා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරි නම් මම 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කවුරුහරි වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ 
පුද්ගලයාටත්, ඒ නිලධාරියාටත් විරුද්ධව මම නීතිය කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ.  ඒකට මම ලෑස්තියි.  ඒ නිසා තමයි මම ෙම් 
විවාදෙය්දී කථා කරන්ෙන්.  ෙමතැනදී මට ගන්න වුවමනා 
පාර්ශ්වයක් නැහැ.  ෙමතැනදී මට ඇවන්ට් ගාර්ඩ්ෙග් පාර්ශ්වයත් 
ඕනෑ නැහැ; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මතය ඕනෑත් නැහැ;  විපක්ෂෙය් 
මතය ඕනෑත් නැහැ. මම මෙග් මතය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඇත්ත දැන ගන්න ඕනෑ නිසායි.  ඒකට ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
අයට විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන්; විපක්ෂෙය් අයට විරුද්ධ ෙවන්න 
පුළුවන්, එකඟ ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මට පශ්නයක් නැහැ. 
මෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව මම කථා කරනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති එදා, "ෙකෝප්" එෙක් 
සභාපතිවරයා විධියට  ඉන්නෙකොට මට  ආණ්ඩුෙවන්  දහයක් 
ගහනෙකොට, විපක්ෂෙයනුත්  දහයක් ගහනවා.  මම 
ෙදපැත්ෙතන්ම ගුටිකාලා ෙහොඳට පුරුදු ෙකෙනක්. ඒක නිසා තමයි 
ෙමෙහම කථා කරන්ෙන්.   

දැන් ෙමතැන පශ්නයක් මතු වුණා. මම ඇත්ත කියන්නම්. අපි 
ෙම් පිළිබඳව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මතය ඇහුවා. ගරු 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුෙව් කටයුත්තකදී නීති පශ්නයක් 
මතු වුණාම ඕනෑ ෙකෙනකුෙගන් නීති මතයක් ගන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඒ සම්බන්ධ නිල නීති මතය එන්ෙන් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිපතිතුමාෙගන්. නමුත් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අපට ඕනෑ මතය ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව අපි යම් 
මතයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් ඒක අපට දුන්ෙන් නැහැ.  
අපට ඕනෑ මතය ෙනොෙවයි දුන්ෙන්.  නීතිපතිතුමාට ඕනෑ මතය 
තමයි දුන්ෙන්. අපි ඒක කුණුකූඩයට දැම්ෙම් නැහැ. එතුමාෙග් 
මතය අරෙගන අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම  ව්යවස්ථා සංෙශෝධන 
පනත් ෙකටුම්පත සකස් කරලා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටත් ගියා. නමුත් 
අපට ඕනෑ ෙද් කරන්න බැරි වුණා. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් නායකයා -පධානියා- අගමැති ෙවන්න 
ඕනෑය කියලා අපි වගන්තියක් දැම්මා. ඒකට ආනුෂංගික වගන්ති 
හතරක් දැම්මා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා, "නැහැ එෙහම කරන්න 
බැහැ, ඒක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැණියි" කියලා. අපි ඒ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ මතය කුණුකූෙඩට දැම්ෙම් නැහැ. අපි ෙමොකද 
කෙළේ?  අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ වගන්ති පහ ඉල්ලා අස් කර 
ගත්තා. අපි හැෙපනවා;  බැණ ගන්නවා;  ෙක්න්ති ගියාම කෑ 
ගහනවා; ෙම් ඔක්ෙකෝම කරනවා. නමුත් අපිත් මනුස්සෙයෝ. 
හැබැයි, ෙම් ඔක්ෙකෝෙග්ම අවසාන පතිඵලය විධියට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජනතාවෙග් 
අෙප්ක්ෂා.  ජනතාවෙග් පරම යහපත ඉටු කරන්නයි අපි ෙම් 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  ඒකට තමයි පතිපත්ති හදන්ෙන්.  ඒකට 
තමයි නීති හදන්ෙන්.   

අපි සහ විපක්ෂය අතර ෙමොන මත තිබුණත්, දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙම් රටට යහපතක් වනවාය 
කියලා හිතලා, එදා අෙපේල් 28වන දා අපි විපක්ෂය සමඟ එකතු 
ෙවලා, එකඟ ෙවලා, මන්තීවරුන් 47 ෙදනකු හිටපු අෙප් ආණ්ඩුව 

මන්තීවරුන් 215 ෙදනකුෙග් ඡන්දය අරෙගන  ඒ සංෙශෝධනය 
සම්මත කළා. එදා අපි තර්ක විතර්ක කළා.  ෙමොනවා කළත් 
අවසානෙය්දී අපි එකඟතාවකට ආවා. ඒ ෙවනුෙවන් විපක්ෂයට 
මෙග් ස්තුතිය එදාත් පුද කළා; අදත් පුද කරනවා. ඒ  පතිඵල දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලැෙබනවා.  

අද ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලාය කියා ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා පකාශ කරමින් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොලීසිය භාර ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කළා. ඒක ෙහොඳයි. 
එෙහම අවධානය ෙයොමු කරන්න.  ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාව පිහිෙටව්ෙව් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් පතිඵලයක් විධියටයි. දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් තිබුණු, තමුන්නාන්ෙසේලා දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් අෙහෝසි කළ ෙකොමිෂන් 
සභාවලට වඩා  ෙහොඳ ෙකොමිෂන් සභා අපි ආපසු පිහිෙටව්වා. ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභා පිහිෙටව්වාට පස්ෙසේ අපි සතුටට පත් වුණා.  
අනාගතෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙමෙහම ෙචෝදනා කරන 
එකක් නැහැ. එයට ෙහේතුව, ඒ අදාළ ආයතන පාලනය කරන්ෙන් 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවකින් වන නිසා. ඒක අපටත් ෙහොඳයි; 
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ෙහොඳයි; රෙට් ජනතාවටත් ෙහොඳයි. ඒෙකන් 
යහපතක් සිද්ධ ෙවනවා.  

විපක්ෂෙය් සහෙයෝගය ඇතිව ෙකොමිෂන් සභා 10ක් පිහිටුවලා 
අපි කියා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් පශ්නය බරපතළ පශ්නයක් 
බව රටට ෙපන්නුම් කර තිෙබනවා. ෙමතැන පශ්නයක් තිබුණා. 
නීතිපතිතුමාෙගන් අපි ෙම් පිළිබඳව මතයක් විමසුවා. මා ඒ සිද්ධිය 
තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන ගැනීම සඳහා නම්, ගම් ඇතිව කියන්නම්. 
ෙසොලිසිටර් ජනරාල් සුහද ගම්ලත් මැතිතුමා ෙම් පිළිබඳව 
එතුමාෙග් මතය කිව්වා. ඊට පහළින් සිටින අතිෙර්ක ෙසොලිසිටර් 
ජනරාල් වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා එතුමාෙග් මතය කිව්වා. ඒ 
මත ෙදක ගැළෙපන්ෙන් නැහැ; පරස්පරයි. එෙහම සම්පදායයක් 
කලින් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිබුෙණ් නැහැ. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පහළ නිලධාරිෙයක් එහි ඉහළ නිලධාරියාට 
අභිෙයෝග කරන කමයක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ෙම් 
අවාසනාවන්ත සිද්ධිය එතැනදී සිද්ධ වුණා. නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  ඉහළ හා පහළ මට්ටෙම් මත ෙදකක් තිෙබන 
ෙකොට ෙම් රෙට් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිබුණු ඉතා ඉහළ 
සම්පදාය අනුව කටයුතු කළා. හිටපු නීතිපති තිලක් මාරපන 
මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව දන්නවා. "රාවය" පුවත් පෙත් වික්ටර් 
අයිවන් මහත්මයා සරත් එන්. සිල්වා මහත්මයාට විරුද්ධව ෙගොනු 
කළ නඩුෙව්දීත් එවැනි මත ෙදකක් තිබුණා.  එවැනි මත ෙදකක් 
තිෙබනවාය කිව්වාම, මට මතක විධියට එදා හිටපු මාර්ක් පනාන්දු 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුමා  ෙමොකද කෙළේ? එතුමා  
නීතිපතිතුමාට දැනුම් දුන්නා, "ඒ මත ෙදක ෙපෞද්ගලිකව 
විනිශ්චයකාරතුමන්ලාෙග් නිල මැදිරියට ෙගන ෙගොස් ෙපන්වා 
ආපසු අරෙගන යන්න. කාටවත් ෙපන්වන්න එපා"යි කියලා. ඒක 
තමයි සම්පදාය. ඒ සම්පදාය ෙමතැනදී බිඳුණා. ඒක 
අවාසනාවන්ත ෙදයක්. එය, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අවුරුදු 
140ක්  පමණ ආරක්ෂා කර ෙගන තිබුණු ෙගෞරවයට කැළලක්. 
සමහරු ඒ නීති මතය හුවා දක්වමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. කනිෂ්ඨ නීතිඥවරෙයක් අභ්යන්තරව නීතිපතිතුමාට 
ෙදන මතය ෙකොෙහොමද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්? එතැන 
දූෂණයක් නැද්ද? එතැන වංචාවක් නැද්ද? එය නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රහස්යගත ෙල්ඛනයක්. ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන ෙකොට එතැන 
දූෂණයක්, වංචාවක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒක අපට පශ්නයක් 
ෙනොෙවයි. අපි ඒක පශ්නයක් කර ගන්ෙන් නැහැ. එතැනදී අපි 
ෙමොකක්ද කෙළේ? අගාමාත්යතුමා ෙබො ෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් 
කළා, "ෙහොඳයි, ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්න ඔබතුමන්ලා විසඳා ගන්න, 
නිලධාරින් ෙදෙදනාෙග් මත ෙදකක් තිෙබනවා, ඉහළම 
නිලධාරියා නීතිපතිතුමා, අපි ගන්නම්, නීතිපතිතුමාෙග් මතය, 
කවුරු මතය දුන්නත් ඒක එන්ෙන් නීතිපතිතුමාෙග් මතය 
විධියටයි" කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා කියන සාකච්ඡාෙව් මමත් සිටියා. 
 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මමත් සිටියා. 

 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සුචරිත ගම්ලත් ෙසොලිසිටර් ජනරාල්වරයා දරපු මතයත්, 

වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දරපු මතයත් අතර ෙවනසක් තිබුණාම 
අගමැතිතුමා කිව්වා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පශ්නය විසඳා 
ෙදන්න කියලා. හැබැයි, ඒ සාකච්ඡාෙව්දීම සුහද ගම්ලත් 
මහත්මයාෙගන් මා ඇහුවා, මීට ෙපර - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔබතුමා කියන ටික අපි දන්නවා. ඔබතුමා දැන් හතර  පස ්

වරක් එය කියා තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. අද ඒක කිව්ෙව් නැහැ. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී සුහද 

ගම්ලත් මහත්මයා මට - 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මෙග් කාලය අඩු කරගන්න මා එකඟ නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැත්නම් කමක් නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මෙග් කථාව ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඔබතුමාට අවස්ථාව 

ෙදන්නම්.  

අපි නීතිපතිතුමාෙගන් මතය ඉල්ලුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙමයට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන 3,000ට වඩා තිෙබනවා. 
සමහරු කියනවා, "ඇයි ෙහට මතය ෙදන්න බැරි? ඇයි අනිද්දා 
නඩුව පවරන්න බැරි?" කියලා. එෙහම කියන එක් ෙකනකුට 
පුළුවන්ද පතිකා 3,000ක් මාසයකින් කියවන්න? ඒවාෙය් තිෙබන 
වචන ෙත්ෙරනවාද? ඒවාෙය් තිෙබන භාෂාව ෙත්ෙරනවාද? 
ලියකියවිලි 3,000ක් පරිශීලනය කරලා නීතිපතිතුමා මතයක් 
දුන්නා. එතුමා කියන්න කලින් මා ඒක කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී 
කියා තිබුණා. ඒක මෙග් මතය. හැබැයි, නීතිපතිතුමා ඊට වඩා 
ෙවනස් මතයක් කිව්වා නම් මෙග් මතය යට යනවා.  හැබැයි, 
අන්තිමට එතුමා කිව්ෙව්ත් ඒකම තමයි. "ගිනි අවි ආඥාපනත 
යටෙත් නඩු දමන්න බැහැ, පුපුරණ දව්ය ආඥාපනත යටෙත් නඩු 
දමන්න බැහැ, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් නඩු දමන්න 
බැහැ" කියලා එතුමා කිව්වා.   

ෙම් යටෙත්  අපරාධ නඩුවක් පවරන්න බැහැ කියලා 
නීතිපතිවරයා තීන්දුවක් දුන්නාය කියා ෙමෙතක් ෙව්ලා දිගින් දිගට 
කිව්වා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක්. නීතිපතිතුමා කිව්වා "හැබැයි, 
තවදුරටත් අධ්යයනය කරලා ෙමහි දූෂණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා 
නම් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කර  නඩු පවරන්න පුළුවන්, ඒක 
අයිති නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි, ඒක අයිති අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවටයි, ඒ නිසා ෙමය 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා, දැන් ස්වාධීන අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවක් තිෙබනවා, ඒ උදවිය ඒක තීන්දු 
කරාවි" කියලා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව ඉදිරිෙය් දී ගන්නා තීන්දු අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
ගන්ෙන් ඇයි? අපට එෙහම අයිතියක් තිෙබනවා ද?  ඊට පසුව 
කිව්වා, ෙම් සඳහා පිටරට සිට මුදල් -ෙඩොලර්- ඇවිල්ලා තිෙබනවා 
කියලා. ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවාම දළ වශෙයන් මිලියන 16,000ක් 
පමණ ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ සියල්ලම අෙප් රට තුළට ලැබී තිෙබන 
විෙද්ශ මුදල්. ඒෙකන් මිලියන 3,500ක් පමණ ආණ්ඩුවට ෙගවා 
තිෙබනවා. ආණ්ඩුව සත පහක්වත් ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැතිව 
මිලියන 3,500ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපාරිකයා 
සාර්ථකව ෙමය කළ නිසායි ෙමෙහම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙමහි 
නීත්යනුකූලභාවය ගැන මම කථා කරන්නම්.  

ඊට පසුව කිව්වා, මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටෙත් - 
Prevention of Money Laundering Act එක යටෙත් - වරදක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවාද කියා ෙසොයා බලන්න පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්න කියා නීතිපතිතුමා ෙපොලිස්පතිතුමාට නිෙයෝගයක් දීලා 
තිෙබනවාය කියලා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
නැහැ, නැහැ, මට විනාඩි 10ක කාලයක් වැඩි කළා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට විනාඩි 18යි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාට වැඩිපුර විනාඩි 10ක්  අෙපන් ලබා ෙදන්න. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුළු රෙට්ම ජන මාධ්යවල 
ෙලොකු පචාරයක් ගියා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපරාධ නඩුවක් 
පවරන්න බැහැ කියලා නීතිපතිතුමා කියනවා කියලා. එතුමා 
එෙහම ෙදයක් කවදාවත් කියලා නැහැ. එතුමා කියලා තිෙබන්ෙන්, 
ෙම් පනත් තුන යටෙත් ෙපොලීසිය පරීක්ෂණ පවත්වා ලබා දුන් 
වාර්තාව අනුව - ඒ නීතිය යටෙත් - නඩු දමන්න බැහැ කියලයි. 
නීතිපතිට අයිතියක් නැහැ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න. ෙපොලීසිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා ලිපි ෙගොනුවක් ඉදිරිපත් කෙළොත්, ඒ ලිපි 
ෙගොනුව ආශෙයන් මෙහේස්තාත් පරීක්ෂණයක් සිදු කර නඩු 
ෙගොනුවක් යැව්ෙවොත්, ඒ ආශෙයන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
නඩුවක් දමන්න පුළුවන්. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙපොලීසිෙය් 
බලතල නැහැ. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් නීතිය කියාත්මක කරන්න 
බැහැ. ඒකට තිෙබන සීමිත නීතිය අදාළ පනත්වලින් විගහ කර 
තිෙබනවා. ඒක ගැන අවුරුදු 140ක් තිස්ෙසේ  ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
නැහැ. ඒ අනුව නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කර නිවැරැදි 
නීතිමය මතය රටට කියා තිෙබනවා. නීතිපතිෙග් මතය ෙවනුවට - 
"නැහැ, මමත් නීතිය දන්නවා, මමත් අකුරු කියන්න දන්නවා, 
මමත් ෙපොත් කියවලා තිෙබනවා, නීතිපතිෙග් මතය ෙවනුවට මෙග් 
මතය ආෙද්ශ කරන්න" කියලා ෙම් රෙට් කාට හරි කියන්න 
පුළුවන් ද? ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමාට එෙහම 
කියන්න පුළුවන් ද? එෙහම කියන්න බැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා 
අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ අපි ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන් කියලා.  

දැන් අධිකරණයට, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවලාද 
කියනවා; ශාප කරනවා; බනිනවා. දැන් අපට ජිනීවාවල පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ජාත්යන්තර අධිකරණයක් ෙම් රටට ෙගෙනන්න එපා 
කියනවා. ෙම් කියන උදවියම කියනවා, "අපට ෙම් රෙට් නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන සත පහක විශ්වාසයක් නැහැ, අපට ෙම් 
රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය ගැන සත පහක විශ්වාසයක් නැහැ" 
කියලා. ඒ කටින්ම කියනවා, "ඔන්න ජාත්යන්තර බිල්ලා 
ජිනීවාවල ඉඳලා එනවා, Hybrid උසාවිය දමනවා, පිට රට 
නඩුකාරයන් එෙහම ෙගෙනන්න එපා, පිට රට නීතිඥවරුන්ට නඩු 
ෙමෙහයවන්න ෙදන්න එපා" කියලා. එෙහම කියන ගමන්ම 
කියනවා "අෙප් අධිකරණය අපට තුට්ටු ෙදකකට විශ්වාසයක් 
නැහැ" කියලා. ෙමොනවාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? රෙට් නීතිය දැන 
ෙගන ද? ජාත්යන්තර නීතිය දැන ෙගන ද? ෙමෙහම කථා කළාම 
රටට සිද්ධ ෙවන හානිය ෙමොකක් ද? අපි ජිනීවාවලට ගිහින් තර්ක 
කරන ෙකොට අෙපන් අහනවා, "ඔබලාෙග් රෙට් අධිකරණය ගැන 
විශ්වාසයක් තිෙබනවා කියලා  කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන විශ්වාසය තිෙබනවා කියලා  කියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?" කියලා. "ෙමන්න ඔබලාෙග්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින මහජන නිෙයෝජිතයන් කියන ඒවා" කියලා ෙමෙහේ හැන්සාඩ් 
වාර්තාව අපට ෙපන්වනවා. කවුද ෙම් අපරාධය කරන්ෙන්? ෙම් 
රටට ආදෙරයි කියන ෙද්ශෙපේමීන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා කරුණු 
දැන ෙගන ෙම්වා පිළිබඳව කථා කරන්න කියන ඉල්ලීම මා 
කරනවා.  ෙමය ෙලොකු මාතෘකාවක් කර ගත්තා. අපි ඒ ගැන ෙසොයා 
බැලුවා. අපි තානාපතිවරුන් සමඟ කථා කළා. ආණ්ඩුෙව් නාවික 
හමුදාව ෙම් පිළිබඳව ගිවිසුමකට එළඹිලා තිෙබනවා. ගිනි අවි 
සම්බන්ධව ගනුෙදනු කරන හමුදාව. නාවික හමුදාවට ෙමෙහම 
ෙදයක් කරන්න බලයක් තිෙබනවා ද, නැද්ද කියලා ෙලොකු 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි,  ෙමෙහම ගිවිසුමක් 
ඇති කරෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක අවුරුදු ගණනක් කියාත්මක 
ෙවලා තිෙබනවා.   

පසු ගිය කාලෙය් passport එකක් ගැන කථා කරමින් කිව්වා, 
ෙම් පරීක්ෂණ කටයුතු යට ගහලා තිෙබන්ෙන් මමයි කියලා. 
ෙමොකද, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අයිතිකරු දවස් පහකට නයිජීරියාවට 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් පකාශය අධිකරණයට කරපු අපහාසයක්. 
මෙහස්තාත්වරයාට නිෙයෝග ෙදන්න මට පුළුවන්ද? එෙහම 
නැත්නම් මට පුළුවන්ද නීතිපතිතුමාට ගිහිල්ලා කියන්න, "ෙම්ක 
ෙමෙහම කරන්න" කියලා. නීතිපතිතුමාට පුළුවන් තමන්ෙග් මතය 
කියන්න විතරයි. මෙහස්තාත්වරුන් බැඳිලා නැහැ, නීතිපතිතුමාෙග් 
මතය අහන්න. මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් එෙහම ෙවනත් 
මතයක් අහන්ෙන් නැහැ. ඒ passport එක දවස් පහකට නිදහස් 

කරන්න  ෙහේතුව පධාන මෙහස්තාත්තුමා ෙපන්වා දී තිෙබනවා. 
"ෙම් යන්ෙන් ගනුෙදනුවකටයි, ෙම් ගනුෙදනුව හරි ගිෙයොත් 
ෙඩොලර් මිලියන 3,000ක් විෙද්ශ විනිමය හැටියට ලංකාවට එනවා, 
ඒක ආෙවොත් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් යහපතට ෙහේතු වනවා, 
යන්ෙන් දවස් පහකටයි" කියන එක ෙපන්වා දී තිෙබනවා. ඒක 
මෙහස්තාත්වරයාට තිෙබන අභිමතය. කාටවත් යටත් ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒ අභිමතය කියාත්මක කරලා දවස් පහකට අවසරය 
දුන්නා  ගිහිල්ලා එන්න. දවස් හතෙරන් ඇවිල්ලා passport එක 
ආපසු භාර දුන්නා. ෙකොතැනද පරීක්ෂණයට බාධා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  පරීක්ෂණයට බාධාවක් වනවා ඔහු ආෙව් නැත්නම්. 

පසු ගිය කාලෙය් දී ෙක්පී සම්බන්ධෙයනුත් සමහර මාධ්යවල 
හුඟක් පචාර ෙගන ගියා. ෙමොකද, ෙචෝදනා දාහක් තිෙබන ෙක්පීට 
විරුද්ධව නඩු දමන්න බැහැ, අපරාධ නීතිෙය් විධිවිධාන නැහැ 
කියලා නීතිපති කියා තිෙබනවා කිව්වා. නීතිපතිතුමා නීතිය 
දන්නවා ගරු මන්තීවරුනි.  දන්නා නිසා තමයි  ඒ ගැන කියලා 
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි  කියලා තිෙබන්ෙන් ඔය කථාව ෙනොෙවයි. 
අධිකරණයට ගිහිල්ලා කියලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? "ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ රිට් ආඥාවක් ඉල්ලා ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා, ඒකට පත්තර කෑලි, විකිපීඩියා, internet  එෙකන් 
විස්තර ලබාගත් කඩදාසි කෑලි අමුණා තිෙබනවා, ඒවා සාක්ෂි 
විධියට ම ට භාර  ගන්න බැහැ,  හැබැයි, ෙපොලීසිය පරීක්ෂණයක් 
පවත්වා ෙක්පී අපරාධයක් කළායි කියන එක සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් වුෙණොත් අපි නඩු දමනවා" යි කියන 
එකයි එතුමා කිව්ෙව්. අපි දැක්කා මාධ්යවලින් ෙම්ක කණපිට 
ගහලා කියලා තිෙබන ආකාරය.  ඉතින් ෙම් විධියට ඇමතිවරුන් 
ෙම් ෙම් ෙද්වල්වලට සම්බන්ධයි, සල්ලි ගන්නවා කියලා 
කියනවා. සුහද ගම්ලත් මහත්මයාෙග් ස්විට්සර්ලන්තෙය් තිෙබන  
account එකක මිලියන හයක්ද ෙකොෙහද තිෙබනවා කියලත්  
තිබුණා මා දැක්කා. එතුමා දැන් ෙමතැන ඉන්නවා. පුළුවන් නම් 
එතුමාෙග් ස්විට්සර්ලන්තෙය් ගිණුෙම් රුපියල් 6ක් තිෙබනවායි 
කියලා ෙපන්වුෙවොත් එෙහම  මා ෙහට ඉල්ලා අස් ෙවනවා. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කැලෑ පත්තරවලට විරුද්ධව නඩු දමන්න ඕනෑ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔව්. ඒ නිසා මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා ෙම් ගනුෙදනුව 

සම්බන්ධව නීතිපතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලි නිගමනයක් දීලා 
තිෙබන බව. අපි යහ පාලනය ඇති කරනවා කියලා ආවා. 
විපක්ෂයත් එක්ක අපට ගැටුම් තිබුණා. හැබැයි, අපි පළි ගන්න 
සූදානම් නැහැ. අෙප් ෙද්ශපාලන මතයට විරුද්ධ වීම නිසා, 
නැත්නම් අපට පහාර එල්ල කරන නිසා, ආණ්ඩුව විෙව්චනය 
කරන නිසා කුමන ෙකනකුෙගන්වත් පළි ගන්න අපි සූදානම් 
නැහැ. අපි ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් ඒ ෙචෝදනාව තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කෙළේ. හැබැයි, අපිත් ඒක ෙකරුෙවොත් 
තමුන්නාන්ෙසේලායි අපියි අතර ෙවනසකුත් නැහැ ෙන්? ඒ නිසා 
අපි ඒක කරන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තව කාරණයක් ගැන 
කියන්න කැමැතියි. ෙම්වා කියන්න හිටපු ඒවා ෙනොෙවයි. නමුත් 
මතු වුණු සමහර කරුණු උඩ කියන්න සිදු ෙවනවා. අද ෙම් 
කාරණය අල්ලා ෙගන දූෂණය ගැන කථා කරන, ෙචෝදනා කරන  
සමහර උදවිය,  එදා මා COPE එෙක් සභාපතිවරයා විධියට, හිටපු 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පමුඛ 
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තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණු 
සන්ධානයත් එක්ක හැප්පුණු කාලෙය්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඔෙඩොක්කුෙව් හිටපු සුරතලුන්. එදා දූෂණය 
ගැන කථා කෙළේ නැහැ.  එදා මා දූෂණය ගැන කථා කළා  කියලා 
මට දිගට හරහට මාධ්යෙයන් ගහපු උදවියත් ඉන්නවා.  ඒක තමයි 
තත්ත්වය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සිද්ධිය අල්ලාෙගන 
සමහරු ෙයෝජනා කළා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ආරක්ෂක 
ෙල්කම්තුමාව අත් අඩංගුවට ගන්න ඕනෑයි කියලා. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත කථාව. නීතිය දන්නා ෙකනකු විධියට, අධිකරණ 
ඇමතිවරයා විධියට, ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා මා කිව්වා. 
මා ඒක භය නැතිව කියනවා. එතුමාත් එක්ක අපට ෙද්ශපාලන 
පශ්න තිෙබනවා. එෙහම නැති ෙකෙනක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් 
කාරණය මත එතුමා අත්අඩංගුවට ගන්න ෙදන්න බැහැ කියන 
මතය මා ඉදිරිපත් කළා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගමැතිතුමාට මම ෙම් පිළිබඳව 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. නීතිපතිතුමාට කථා කළා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමායි, අගමැතිතුමායි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, 
"කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, ඒවා ෙනොතකා ඔබතුමා නීතිය හරියට 
කියාත්මක කරන්න" කියා. අන්න ඒ පැහැදිලි අවවාදය මා ඉදිරිෙය් 
එතුමන්ලා දුන්නා. ඒ නිසා, ඒ අත් අඩංගුවට ගැනීමට මම විරුද්ධ 
වීම නිසා සමහර ෙකෙනක් හිතන්න පුළුවන්, මමත් කාෙගන් හරි 
සල්ලි අරෙගනයි කියා. නැත්නම් මමත් "ඩීල්"  එකක් දමලා 
ති ෙබනවාය කියා අර්ථ විවරණය කරන්න හැදුවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙම් ගරු සභාවත් දන්නවා 
අපට "ඩීල්" දමන්න ඕනෑ නැති බව. අපි උසාවියට ගිහින් පැයක්, 
ෙදකක් හිටෙගන හිටියාම,  "ඩීල්" එක අපට නිකම්ම වැෙටනවා. 
එෙහම දමන්න ෙමතැනට එන්න ඕනෑ නැහැ. එෙහම දමනවා නම් 
මම ඉන්න ඕනෑ අලුත්කෙඩ්. මම ඒ ඔක්ෙකොම අතහැරෙගන 
ෙමතැනට ආෙව් මට "ඩීල්"දමාගන්න ෙනොෙවයි, රටට 
"ඩීල්"එකක් දමලා ෙදන්න ඕනෑ නිසායි; රටට වැඩක් කර ෙදන්න 
ඕනෑ නිසායි. ඒ නිසා කවුරු ෙහෝ එෙහම  ද්ෙව්ෂ සහගතව අදහස ්
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම ඇත්ත වශෙයන්ම කනගාටුවට පත් 
ෙවනවා.  

අද අෙප් රට පිළිබඳව ෙලෝකය තුළ අප ෙහොඳ පතිචාරයක් 
හදාෙගන යන කාලයක්, ෙම්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගිය 
සතිෙය් Mexico හි පැවති Open Government Partnership  කියන 
organization එෙක් සම්ෙම්ලනයට ලංකාෙව් කණ්ඩායෙම් 
නායකයා විධියට මා ඉදිරිපත් වුණා. ඒ සම්ෙම්ලනෙය්දී ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කථා කළා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ඇෙමරිකානු  
තානාපතිවරිය වන සමන්තා පවර් මැතිනියත් එහිදී කථා කළා. 
එතැනදී උදාහරණයක් ෙගන ෙපන්වූවා. ෙකටි කාලයක් තුළ 
නීතිෙය් ආධිපත්යය ඇති කරන්න රටකට අවශ්යකම තිෙබනවා 
නම් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්න පුළුවන්, එෙහම කරලා ඔප්පු කළ 
රටක් කියා ලංකාව තමයි නිදර්ශනයට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ නිසා 
පළමුෙවනි වාරෙය් - First Session - රාජ්ය නායකයන්ට විතරක් 
ෙවන් කරපු කාල සීමාෙව්දී ශී ලංකාෙව් අපට විතරක් අෙප් කථාව 
ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ දුන්නා. රාජ්ය නායකෙයක් ෙනොවන එකම 
 පුද්ගලයා විධියට මට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. එය අෙප් රෙට් 
ජනතාව ලබාගත් කීර්තියක්. ජනතාව ලබාගත් අයිතියක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ද, අපි ද කියා නැහැ, අපි සියලු ෙදනාම ෙම් රෙට් 
පුරවැසිෙයෝයි. රෙට් ෙමොන ආණ්ඩුව හිටියත්, එය අප කාටත් ෙගන 
ආ කීර්තියක්. ෙම් කටයුතු අප ෙබොෙහොම අව්යාජ ෙලස 
කරනෙකොට, විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා කැප ෙවලා කටයුතු කරනෙකොට ෙමෙහම කරන එක 
ෙහොඳද? ෙචෝදනා තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. කිසි පශ්නයක් 
නැහැ. විෙව්චනත් කරන්න. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් තිබුණු හැම 
ආණ්ඩුවකටම වඩා විෙව්චන අහෙගන ඉන්න, සාධාරණ 

විෙව්චනවලට ගරු කරන්න හුරු පුරුදු ආණ්ඩුවක් විධියට අප 
පැහැදිලිව කියනවා, ඕනෑ විෙව්චනයක් කරන්න කියා. හැබැයි, 
වැරැදි මත හදලා, වැරැදි කරුණු පදනම් කරෙගන, කරුණු 
අධ්යයනය ෙනොකර, තමන් ෙනොදන්නා විෂයයක් පිළිබඳව කරුණු 
වරදවා ඉදිරිපත් කරලා රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න එපා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාව කාලය 

අවසානයි.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මම තව විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙම් ගරු සභාෙව් කියපු විධියට ෙම් රෙට් නීතිය දන්ෙන් 
වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා විතරයි. නීතිපතිතුමා දන්ෙනත් නැහැ. 
ෙසොලිසිටර් ජනරාල් දන්ෙනත් නැහැ. වසන්ත බණ්ඩාර 
මහත්මයාට ඉහළ තවත් හුඟක් අය ඉන්නවා. ඒ අයත් නීතිය ගැන 
දන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් ෙජ්යෂ්ඨතම ජනාධිපති නීතිඥ තිලක් 
මාරපන හිටපු නීතිපතිතුමාත් නීතිය දන්ෙන් නැහැ. මමත් නීතිය 
දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, නීති ෙපොතක් කවදාවත් ෙනොකියවපු අය 
නීතිය දන්නවා. ඒක ෙහොඳයි. අප ඒක අගය කරනවා. ෙමොකද, 
ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, දහනායක මහත්මයා නීතිඥවරෙයක් 
ෙනොෙවයි. නමුත්, එතුමා ඒ කාලෙය් election petitions ෙදකක් 
ෙහෝ තුනක් තනිෙයන් කියලා දිනුවා. ඒක ෙහොඳයි. නමුත්, 
ෙමතැනදී මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියනවා. 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙමවැනි අවලාද නඟලා, රෙට් 
නීතිෙය් ආධිපත්යය බිඳලන්න, ෙම් රට අරාජික රටක් බවට 
පරිවර්තනය කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත උත්සාහයක් 
දරනවා ද කියා මට සැකයක් තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය බිඳ ෙහළන්න එපා. අෙප් රෙට් 
කැලෑ නීතිය තිබුණා. නීතියක් නැතිව, මිනිස්සු පඳුරු ගණෙන්, 
හන්දි ගණෙන් මර මරා ගිනි තියපු යුගයක් තිබුණා. රට ආපහු ඒ 
තත්ත්වයට ෙග්න්න එපා.  ෙම් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් ෙම් රෙට් හදවත වැනි ආයතනයි. 
ෙම් ආයතන දුර්වල වුණු දවසට, කඩා වැටුණු දවසට අප කාටවත් 
පාෙර් යන්න බැරි ෙවයි. අෙප් දරුෙවකුට පාෙර් යන්න බැරි ෙවයි. 
 ෙම් නීති තිබිලත් අද ෙම් රෙට් ෙම් තරම් අපරාධ ෙවනවා. ෙම් 
ආයතන දුර්වල කෙළොත්, කඩා බිඳ දැම්ෙමොත් අෙප් ජීවිතවලට, 
අෙප් දරුවන්ෙග් ජීවිතවලට ආරක්ෂාවක් නැහැ.  

එම නිසා ෙම් රට නැවතත් අරාජික රටක් බවට පත් ෙනොකරන 
ෙලස මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. "ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ්" ගැන ෙවන්න පුළුවන්, ඊටත් වඩා ඉහළ බලවෙතක් ගැන 
ෙවන්න පුළුවන්, විපක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ෙවන්න පුළුවන්, කරුණාකර අපට ඒ ෙතොරතුරු ෙදන්න. කිසි උස් 
පහත් ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි පරීක්ෂණ කරනවා. ෙපොලීසියට ඒ 
නිදහස දීලා තිෙබනවා. නීතිපතිතුමාට ඒ නිදහස දීලා තිෙබනවා. 
අපි ඒ කටයුත්ත නීතියට අනුකූලව ඉටු කරලා නීතිෙය් ආධිපත්යය 
සුරකින්න සූදානම් කියන පණිවුඩය මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා 
ෙදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලය ලබා දීම සම්බන්ධව 
ඔබතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාටත්, ගරු 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමාටත් මා ස්තුතිවන්ත වනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු උදය ගම්මන්පිල මැතිතුමා. 

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්, ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මහතාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
 

ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වූෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  left the 
Chair, and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව පටන් 

ගන්න. 
 
 
[අ.භා. 5.18] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් 

විපක්ෂෙය් වාඩි වී සිටින පිරිස රෙට් සැබෑ පශ්න යටපත් කරන්න 
පාවිච්චි කරන "මඩ් ගාර්ඩ්" එක බවට "ඇවන්ට් ගාර්ඩ්" පත් කර 
ෙගන තිෙබනවා. ඉතාම නිර්මාණශීලීව ශී ලංකාවට ෙඩොලර් 
මිලියන ගණෙනන් විෙද්ශ විනිමය උපයා දුන්, තුන්දහසකට වඩා 
රැකියා අවස්ථා ලබා දුන්, අලුත් ව්යාපාරයක් රටට හඳුන්වා දුන් 
ආයතනයක් අද මඩ ගසමින් විනාශ කිරීෙම් උත්සාහයක ෙයදී 
සිටිනවා. හරි නම් අප ආණ්ඩුවක් විධියට කළ යුත්ෙත්, රටක් 
විධියට කළ යුත්ෙත් ෙමවැනි නිර්මාණශීලී ව්යාපාරිකයන් දිරි 
ගැන්වීමයි. රැකියා ලබා දීම ආණ්ඩුෙව් අවශ්යතාවක් නම්, විෙද්ශ 
විනිමය ඉපයීම ආණ්ඩුෙව් අවශ්යතාවක් නම් ෙමවැනි ව්යාපාර 
දිරිමත් කරලා, අඩුවක් පාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒකත් හදලා දීලා 
ෙමවැනි ආයතන දිරිමත් කරමින්, අන් ආයතනවලටත් ෙම් ම ෙඟහි 
ගමන් කරන්න යයි කීම තමයි කළ යුතු වන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට අද 
කරන්ෙන් ව්යාපාරයට මඩ ගැසීම. ඒ ව්යාපාරෙය් වැරැද්දක් සිදු 
ෙවලා නැහැ කියා කවුරු හරි ෙද්ශපාලනඥෙයක් කියනවා නම් 
ඔහුට මඩ ගහනවා. වෘත්තිය මට්ටෙමන් තමන්ෙග් මතය ඉදිරිපත් 
කරන නිලධාරියාට මඩ ගහනවා. ඒ මතය සමාජයට  ෙගන යන 
මාධ්යවලට මඩ ගහනවා. එෙහම කරලා තමන්ෙග් මතය 
පිළිගන්ෙන් නැති හැෙමෝම විකිණිලාය කියලා මතයක් හදලා 
අනුන්ෙග් මතය යටපත් කිරීම නරක පුරුද්ක් කියා කියනවා. 
අනුන්ට මඩ ගහනවා ෙවනුවට ෙම් ව්යාපාරෙයන්, ෙම් සමාගෙමන් 
උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබන නීතිය ෙමොකක්ද කියා ෙම් ගරු 

සභාවට කියන්න. අනුන්ට මඩ ගහනවා ෙවනුවට ඒ සමාගෙම් 
කියා දාමෙයන් ෙම් රටට ෙමෙතක් සිදු ෙවලා තිෙබන හානිය 
ෙමොකක්ද කියා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න. අන්න එදාට ෙම් 
මතෙය් ඉන්න අය ගාවට අපටත් එකතු වන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට පා ෙවන අවි ගබඩාවක් 
අවශ්ය වුෙණ් ඇයි, ඒ සඳහා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙතෝරා 
ගත්ෙත් කුමන පදනෙමන්ද, එය ඇරඹීෙමන් ශී ලංකා ආණ්ඩුවට 
පාඩුවක් සිදු වුණා ද යනුෙවන් ෙම් සමාජෙය් මතු වී තිෙබන පශ්න 
තුනට මාෙග් කථාෙව්දී පිළිතුරු සැපයීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2006 වසෙර් සිට 
 ෙසෝමාලියානු මුහුදු මංෙකොල්ලකරුවන්ෙග් කියාකාරකම් 
ෙහේතුෙවන් මුහුදු ආරක්ෂක ෙසේවා සැපයීෙම් අවශ්යතාවක් මතු 
වුණා කියා ෙම් විවාදෙය්දී කියැවුණා. දකුණු අපිකාෙවන් 
නික්ෙමන නැව්වලට, එෙහම නැත්නම් සූවස් ඇළ හරහා එන 
නැව්වලට, ෙය්මනෙය්, ඕමානෙය් සිට එන නැව්වලට  අවි සමඟ 
මුහුදු ආරක්ෂකයන් නැවට ෙගොඩ කිරීෙම් අවශ්යතාවක් මතු වුණා. 
හැබැයි ඒ අය තව පශ්නයකට මුහුණ දුන්නා. අවි ආයුධ රැෙගන 
එන නිසා ෙම් වාණිජ නැව්වලට ඕස්ෙට්ලියාෙව්, ඉන්දුනීසියාෙව්, 
චීනෙය්, ජපානෙය් වරායවලට ඇතුළත් වන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසා ෙම් අය ෙමොකක්ද කෙළේ? ශී ලංකාෙව්, එෙහම නැත්නම් 
ඉන්දියාෙව් ධීවරයන්ට ෙම් අවි ආයුධ තුට්ටුවට ෙදකට විකිණුවා, 
නැත්නම් මුහුදට අත් හැරලා ගියා. නැවත එන විට අර ධීවරයන් ඒ 
ආයුධ ටික විකුණන්න බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ ධීවරයන්ටත් මාළු 
ඇල්ලීමට වඩා ෙම් අවි ජාවාරම වාසිදායක ෙදයක් බවට පත් 
වුණා. ඒ හරහා තවත් පශ්න ගණනාවක් මතු වුණා. ධීවරයන් අෙත් 
අනවසර ගිනි අවි තිෙබනවා. නිකම්ම නිකම් ගිනි අවි ෙනොෙවයි. 
ස්වයංකීය ගිනි අවි තිෙබනවා. ෙම් ගිනි අවිවලින් ෙම් අය 
අපරාධයක් සිදු කරලා ඒ ආයුධ නැවත ෙගනිහිල්ලා භාර දුන්නාම 
ඒ අපරාධය පිළිබඳව තිෙබන බරපතළම සාක්ෂිය සදාකාලිකවම 
අතුරුදහන් වනවා.  

ෙමන්න ෙම් පශ්නයට විසඳුම විධියට තමයි ශී ලංකා නාවික 
හමුදාෙව් දක්ෂිණ මූලස්ථානෙය් අවි ගබඩාවක් ආරම්භ කෙළේ, ෙම් 
මුහුදු ආරක්ෂකයන්ට ෙසේවා සපයන්න. දැන් ඔන්න නැව 
ෙය්මනෙයන් එන ෙකොට, ඕමානෙයන් එන ෙකොට, දකුණු 
අපිකාෙවන් එන ෙකොට ආයුධ සමඟ එනවා; ගාලු වරාය අසබඩ 
තිෙබන නාවික හමුදාෙව් දක්ෂිණ මූලස්ථාන අවි ගබඩාෙව් අවි ටික 
රඳවලා තමන්ෙග් ගමනාන්තයට යනවා. ආපහු යන විට අවදානම් 
කලාපයට ඇතුළු වන්න කලින්  ලංකාෙවන් ඒ ආයුධ ටික 
අරෙගන යනවා. හැබැයි, ඒෙකනුත් පශ්න ගණනාවක් මතු වුණා 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ආයුධ අනවසර අවි ආයුධ 
ෙවන්න පුළුවන්. ඒවා අෙප් රට ඇතුළට අපි භාර ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රෙට් තිෙබන ආයුධ ඒ මුහුදු ආරක්ෂකයන්ට 
දුන්නාට පස්ෙසේ ෙම්වා ෙගනිහින් විෙද්ශීය තස්තවාදීන්ට 
විකුණනවා. අවසාන වරට සටහන තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් ගාලු 
වරාෙයන් පිටත් වුණාය කියා.    

ගරු තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග්, ආයුධ 
200කට ආසන්න සංඛ්යාවක් නැති වුණා. ෙමන්න ෙම් ආයුධවලින් 
ආයුධ රෙට් පාතාලයට ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලටම වඩා 
භයානකයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාවික හමුදාව 
විෙද්ශිකයන් සමඟ අවි ෙවෙළඳාමක නිරත ෙවලා ඉඳීම. ඒක 
ජාතික ආරක්ෂාවට පශ්නයක්. ෙමන්න ෙම් කාරණා පිළිබඳව රෙට් 
සංවාදය තිෙබන අතෙර්, ජාත්යන්තර සමුදීය සංගමය -The 
International Maritime Organization - which is an agency 
established by the United Nations Organization  දැනුම් 
ෙදනවා, නාවික හමුදාව ෙම් ව්යාපාර කිරීම ජාත්යන්තර නීතියට, 
සම්මුතීන්වලට පටහැනියි කියා. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක නාවික 
හමුදාව ෙමවැනි ව්යාපාරයක් සිද්ධ කරන්ෙන් නැහැ. ආරක්ෂක 
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අමාත්යාංශ ෙම්කත් සමඟම ෙම් අවි ගබඩාව පවත්වා ෙගන යෑම 
තහනම් කරනවා; නැත්නම් නතර කර දමනවා. දැන් ඔන්න තවත් 
පශ්නයක්! 

නාවික හමුදාෙව් අවි ගබඩාෙවන් ෙසේවය ලබා ගත්ත සියයකට 
අධික සමාගම්වලට දැන් ෙම් ආයුධ තියලා යන්න තැනක් නැහැ. 
ආෙයත් ධීවරයන්ට ආයුධ භාර දීලා යන්නද? ඇෙමරිකාව, 
බිතාන්ය ඇතුළු යුෙරෝපීය රටවල් ගණනාවක් ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, "අෙන්, ෙම් පශ්නය 
විසඳන්න. ෙම්ක ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි. කලාෙප්  
ආරක්ෂාවටත් තර්ජනයක්." කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් වන විට අෙප් ආණ්ඩුෙව් 
තිබුණා, සියයට 100ක් රාජ්ය සමාගමක් වන රක්නා ලංකා 
සමාගම.  ෙම් සමාගම ගැන සඳහන් කෙළොත්, එය රුපියල් මිලියන 
5කින් ආරම්භ කර ෙම් වන විට රුපියල් බිලියන 4ක වත්කම් 
තිෙබන සමාගමක්; 3,000කට අධික පිරිසකට රැකියා ලබා දුන් 
සමාගමක්; ආණ්ඩුවට දැවැන්ත ලාභාංශ ෙගවන සමාගමක්. ෙම් 
සමාගම තමයි මුහුදු ආරක්ෂක ෙසේවා සපයන ලංකාෙව් තිෙබන 
සමාගම් 28ටම ආයුධ ෙදන්ෙන්. ෙම් මුහුදු ආරක්ෂාව සපයන 
ලංකාෙව් කිසිම සමාගමක නීති විෙරෝධී අවියක් නැහැ. එෙහම 
අවියක් තිෙබන්න විධියක් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව තමයි ෙම් මුහුදු 
ආරක්ෂක ෙසේවා සපයන සමාගම් 28ටම ආයුධ ලබා ෙදන්ෙන් 
රක්නා ලංකා සමාගම වීම.  ආයුධ 3,000ක් එෙහම නිකුත් කර 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රක්නා ලංකා සමාගම මුහුදු 
ආරක්ෂක ෙසේවා සමාගම් 28ක් සමඟම වැඩ කරන නිසා ආරක්ෂක 
අමාත්යාංශෙයන් භාර කරනවා, ෙම් පශ්නයට තාර්කික, පාෙයෝගික 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියා. ෙම් අය විසඳුමක් ෙගෙනනවා; ෙම් 
අයට ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ෙගෙනන්න උදවු කරනවා. ෙම් 
ෙසෝමාලියා තසත්වාදී පශ්නය බිහි වුණු ෙවලාෙව් මුහුදු ආරක්ෂක 
ෙසේවය බිහි කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ 
ෙල්කම් බැන් කි මූන්ට ලබා ෙදන්ෙන්ත් ලංකාෙව් සමාගමක්. ඒ 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම. ඒ නිසා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමත්, රක්නා 
ලංකා සමාගමත් හවුල් ව්යාපාරයක් විධියට මුහුෙද් පාෙවන අවි 
ගබඩාවක් පවත්වා ෙගන යෑම ෙම් පශ්නයට උත්තරය විධියට ඒ 
ව්යාපෘති වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා. ජාත්යන්තර මුහුෙද් තිෙබන 
අවි ගබඩාවක්! එෙහමනම් අර ආයුධ ටික රට ඇතුළට එන්ෙන් 
නැහැ. ජාත්යන්තර මුහුෙද් තිෙබන හවුල් ව්යාපාරයක අවි 
ගබඩාවක්!  එෙහමනම් ඒ ව්යාපාරයට නාවික හමුදාව සම්බන්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. ආයුධ තියලා යන්න සමාගම්වලට තැනක් තිෙබන 
නිසා ධීවරයන්ට ආයුධ විකිණීෙම් ජාවාරම සිද්ධ වන්ෙනත් නැහැ. 
සියලුම පශ්නවලට උත්තරය ෙම් ෙයෝජනාව තුළ තිෙබනවා. 
හැබැයි, උත්තරය ෙගෙනන්ෙන් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම. සමාගම් 
28ක් ලංකාෙව් මුහුදු ආරක්ෂක ෙසේවය කරනවා. එයින් 25 වැනි 
සමාගම තමයි ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම කියන්ෙන්. දැන් ඔන්න 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා, ආණ්ඩුව සමාගම් 28 අතුරින් ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් සමාගම පමණක් ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානයටත් ජාත්යන්තර සාමයට තර්ජනයක් වුණු මුහුදු මං 
ෙකොල්ලකරුවන්ෙග් පශ්නය මතු ෙවලා තිෙබන විට ඔවුන්ට 
උත්තරය ෙහොයලා දුන්ෙන්ත් ලංකාෙව් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, අපට ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන විටත් රතු 
මුහුෙද් සහ ඕමානය අවට අරාබි මුහුෙද් ෙම් සමාගම සතු   පාෙවන 
අවි ගබඩා ෙදකක් පවත්වාෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ, පාෙවන 
අවි ගබඩා පිළිබඳ අත්දැකීම් තිබුණු ලංකාෙව් එකම සමාගම 

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉන්දියානු සාගරෙය් 
මුහුදු ආරක්ෂක ෙසේවය සපයන පමුඛතම සමාගම්වලින් එකක් 
තමයි ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි ෙමෙහයුම් 
මධ්යස්ථාන  - Forward Operation Centres - තිෙබන ලංකාෙව් 
එකම සමාගම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම. ඒ අය තමන්ෙග් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා, සියයට සියයක් ආෙයෝජනය අපි 
දරනවා, ෙඩොලර් මිලියන ෙදකක් අෙප් පිරිවැටුෙමන් කියා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලාභෙයන් ෙනොව 
පිරි වැටුෙමන්. තමන්ට ලැෙබන ආදායමින් සියයට 18ක් නාවික 
හමුදාවට ලබා ෙදනවා. තවත් සියයට 17ක් රක්නා ලංකා 
ආරක්ෂක සමාගම කියන සියයට සියයක් රාජ්ය සමාගමට ලබා 
ෙදනවා. ෙමන්න ෙම් ෙයෝජනාවට ආණ්ඩුෙව් අනුමැතිය ලැබුණු 
නිසයි පාෙවන අවි ගබඩාව ආරම්භ වුෙණ්. ඒ ව්යාපෘතියට එකඟ 
වීම නිසා නාවික හමුදාව එදා ලබපු ලාභය ෙමන් හය ගුණයක 
ලාභයක් අෙප් ආණ්ඩුවට ලැබුණාය කියන කාරණය අපි ඉතා 
වගකීෙමන් පකාශ කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවරයන් අතට ආයුධ 
එන්ෙන්ත් නැත්නම්, ජාත්යන්තර සාමය පිළිබඳ මුහුදු 
ෙකොල්ලකරුවන්ෙගන් එල්ල ෙවන තර්ජනයත් විස ෙඳනවා නම්, 
රටට විශාල ආදායමකුත් එනවා නම් ෙම්ෙක් තිෙබන නරක 
ෙමොකක්ද? අපි අහනවා, ෙම්ෙක් තිබුණු නරක ෙමොකක්ද කියා. 
රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම ඉතාම නීත්යනුකූලව, තමන් 
යටෙත් තිබුණු ආයුධ තුන්දාහ පිළිබඳව විධිමත් ෙල්ඛන 
පවත්වාෙගන ගිහින් තිෙබනවා. මීට කලින් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් යුද හමුදාෙව් ආයුධ ෙම් ආකාරෙයන්ම 
ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට, මහවැලි ආරක්ෂක ෙසේවයට ලබා 
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් ආයුධ පිළිබඳව කිසිම ෙතොරතුරක් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිතුමියෙග් 
සමෙය් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට, ලංකා ඛනිජ  ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවට ආරක්ෂාව සඳහා ආයුධ ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වූ කිසිම වාර්තාවක් අද නැහැ. හැබැයි, රක්නා 
ලංකා ආරක්ෂක සමාගම සියලුම ආයුධ පිළිබඳව විධිමත් 
වාර්තාවක් පවත්වාෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එෙහනම් ෙම්කද 
වරද කියා අපට පශ්න කරන්න ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙනොව 
කවුරුන්, ෙකොතැනක, කුමන ආකාරෙය් ෙහෝ වරදක් කර 
තිෙබනවා නම් අපි ඒ වරදට දඬුවම් කළ යුතුයි. වරද පිළිබඳව 
අපක්ෂපාතී විමර්ශනයක් සිදු විය යුතුයි. විධිමත් සාක්ෂි තිෙබනවා 
නම් නඩු පැවරිය යුතුයි. නඩුෙව්දී වැරැදිකරුවන් බවට පත් 
වුෙණොත් ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා දිය යුතුයි. ඒකට අෙප් විෙරෝධයක් 
නැහැ. හැබැයි, තමන්ෙග් අඩුපාඩු වසා ගන්නට, තමන්ෙග් 
ෙනොහැකියාව වසා ගන්නට, මාධ්ය සන්දර්ශන හරහා පුද්ගලයින් 
වරදකරු කිරීෙම් නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියට අපි තිත තැබිය 
යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීතිෙය් තිෙබන මූලිකම 
සිද්ධාන්තයක් තමයි වැරැදිකරු බවට ඔප්පු වන තුරු ඔහු 
නිර්ෙදෝෂියි. ඔහු සැකකරුෙවකු පමණයි. හැබැයි, අෙප් රෙට් 
සමහර ෙද්ශපාලන ව්යාපාර තමන්ෙග් සතුරු ෙද්ශපාලකයින්, 
තමන්ට අවනත ෙනොවන මාධ්යය, තමන්ෙග් පදයට න ටන්ෙන් 
නැති නිලධාරින්, මාධ්ය ඉදිරිෙය් උසාවිෙය් වැරැදිකරුවන් බවට 
පත් කර මඩ ගහන ෙම් නින්දිත කියාදාමයට අපි තිත තැබිය යුතුයි. 
ෙම් තුළින් සත්යය මතු ෙවනවා ෙවනුවට, සත්යය හිරිවට්ටලා 
අසත්යය මතු කිරීමත්, අසත්යය රජ කිරීමත් පමණමයි සිද්ධ 
වන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොරු අල්ලනවා නම් අපි 
ඒකට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. හැබැයි, විපක්ෂෙය් 
ඉඳලා ආණ්ඩුව විෙව්චනය කෙළොත් ෙහොරා මැරයා ෙවනවා; ඔහු 
ආණ්ඩුව පැත්තට ගියාම සද්ගුණවත් උපාසකයා බවට පත් 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අෙප් ආණ්ඩුව සමෙය් 
- තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විපක්ෂය සමෙය් - තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් වැඩිෙයන්ම ඇඟිල්ල දිග් කෙළේ එවකට 
අමාත්ය ධුරයක් දැරූ මර්වින් සිල්වා මැතිතුමාටයි. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් ෙවලා මාස දහයක් ගත වුණා. 
එතුමාට නඟපු කිසිම ෙචෝදනාවක් විමර්ශනය කරනවා කියා 
ෙපෙනන්ෙන්ත් නැහැ, අත් අඩංගුවට ගන්නවා කියා 
ෙපෙනන්ෙන්ත් නැහැ, නඩු පවරනවා කියා ෙපෙනන්ෙන්ත් නැහැ. 
නීතිය සාධාරණව ඉෂ්ට කිරීම පමාණවත් නැහැ. සාධාරණව ඉෂ්ට 
කරන බව ජනතාවට ෙපෙනන්න තිෙබන්න ඕනෑ. අන්න එවිටයි 
ජනතාව නීතිය ගැන විශ්වාස කරන්න, නීතියට ගරු කරන්න පුරුදු 
වන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් 
mega deals ගැන නිරන්තරෙයන් කථා කළ බව. ෙකෝ අෙන්, 
mega deals. Mega deal එකක් තියා "සිඟිති ඩීල්" එකක් ගැනවත් 
අද කථා කරන්ෙන් නැහැ. Mega deals ගැන කථා කරපු ගරු 
අමාත්යතුමා -අෙප් පා.ච. රණවක ඇමතිතුමා- මීට කලින් ෙම් ගරු 
සභාව ඇමතුවා. එතුමාට භාර දී තිෙබනවා, "Megapolis" කියලා 
අමාත්යාංශයක්. හැබැයි එතුමාට බාර ෙදන්න තිබුෙණ් "mega 
deals" කියලා අමාත්යාංශයක්. ඡන්දය කාලෙය් කථා කරපු mega 
deals ගැන අද එතුමා නිහඬ ඇයි? එතුමා අද තමන්ෙග් 
කථාෙව්දීවත් mega dealවලට ෙමොකද වුෙණ් කියන එක ගැන 
කිව්ෙව් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙයෝජනා කරනවා, "Megapolis" 
අමාත්යාංශය "Mega Deals" අමාත්යාංශය බවට ෙපරළා එදා 
ඡන්දය කාලෙය් කියපු mega deals ටික ෙසොයා වහාම රටට 
ඉදිරිපත් කරන්න කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අධිකරණ අමාත්යතුමා 
එතුමා ෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, "ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවා 
තිෙබනවා. ඒ සව්ාධීන ෙකොමිෂන් සභා ෙපොලීසිය හරහා අවශ්ය 
කටයුත්ත සිද්ධ කරාවි." කියලා. අෙප් ෙකොමිෂන් සභාවල 
කාර්යය, ෙපොලීසිෙය් කාර්යය ස්වාධීන කිරීෙම් යාන්තණයක් 
විධියට තමයි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව හැදුෙව්.  

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම පත් කරන ව්යවස්ථාදායක සභාෙව් 
ඉන්නවා, අෙප් ගරු පා.ච. රණවක ඇමතිතුමා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පසු ගිය ෙදසැම්බර් මාසෙය් මැතිවරණ කාලෙය් දී 
අෙප් ෙදපැත්ෙත්ම හිටිය අයට කූට ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ 
ෙචෝදනා එල්ල වුණා. එක්ෙකෙනක් ගරු තිස්ස අත්තනායක හිටපු 
ඇමතිතුමා. අෙනක් පුද්ගලයා පා.ච. රණවක ඇමතිතුමා. තිසස් 
අත්තනායක මැතිතුමා කූට ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධ 
ෙචෝදනාවට වහාම අත් අඩංගුවට අරෙගන, ඒ පිළිබඳව විමර්ශනය 
කළා. එතුමාට දින 14ක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය්ත් ඉන්න සිද්ධ 
වුණා. නමුත්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රණවක ඇමතිතුමා 
සම්බන්ධෙයන්  ඉදිරිපත් කළ පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් කිසිම 
විමර්ශනයක්, අත් අඩංගුවට ගැනීමක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. එකම 
කාලෙය් කළ, එකම වැරැද්දට ඇමතිවරු ෙදෙදෙනකුට 
ෙදයාකාරෙයන් සලකන විට- 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 

මන්තීවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික කියාකාරකම් ගැන ගරු සභාෙව් 
සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ නැහැ. ඒක නිවැරදි කරන්න. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් මන්තීවරුන්ෙග් 

ෙනොෙවයි, ඇමතිවරුන්ෙග් ෙනොෙවයි, රෙට් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නම පවා සඳහන් කළා. ඔබතුමාට ඒක පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ. 
[බාධා කිරීම්] මම කථා කරන්ෙන් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙපෞද්ගලික -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
සමාෙවන්න. මන්තීතුමාෙග් කියාකාරකම් ගැන මා කථා 

කෙළේ නැහැ. මා කථා කරන්ෙන් , ෙපොලීසිෙය් කියාකාරකම් ගැන. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
එතුමාට එෙරහිව ෙපොලීසිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් 

ඇයි කියන පශ්නයයි මා අහන්ෙන්. එතුමාෙග් පැවැත්ම ගැන, 
එතුමාෙග් කියාකාරකම් ගැන මම වචනයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ. 
ඔබතුමා සාවධානව අහෙගන ඉන්න. මම එතුමාෙග් කටයුත්තක් 
ගැන සඳහන් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ කාරණය හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සථ්ාවර නිෙයෝගවලට පටහැනි ෙදයක් තිෙබනවා නම්, 

හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා මූලාසනෙයන් දැනුම් 
ෙදනවා. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
අනවශ්ය ෙදයක් තිෙබනවා නම්, අනිවාර්යෙයන්ම ඉවත් කළ 

යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා අද ජාතික ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම පත් කරන ව්යවස්ථාදායක සභාෙව් සාමාජිකෙයක්. 
ෙපොලීසි ය ඉදිරිෙය් විමර්ශනය ෙනො වන, යටපත් කරලා තිෙබන 
පැමිණිල්ලක සැකකරුෙවකු අද ව්යවස්ථාදායක සභාෙව් ඉන්න 
විට අධිකරණ ඇමතිතුමා සඳහන් කළ, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
යථාර්ථයක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය අපට මතු 
වනවා. වංචා දූෂණ නැති ෙවන්න තරම් නීතිය සාධාරණව 
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කියාත්මක වන සැබෑ ෙහොරු ඇල්ලීෙම් ව්යාපෘතියක් කියාත්මක 
ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වනවා. සියලු ෙදනාටම 
ෙතරුවන් සරණයි. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 

නිෙයෝග 84 යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කිරීෙම් දී මන්තීන් 
විසින් පිළිපැදිය යුතු රීති තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් දී 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාෙග්ත්, තවත් 
මන්තීවරුන්ෙග්ත් නම් කියැවුණා. ස්ථාවර නිෙයෝග 24 යටෙත් 
ෙයෝජනාවක් ෙගන එන්ෙන් නැතුව, එෙලස නම් පාවිච්චි 
කරන්නට ඉඩ ෙදන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා එම පකාශ 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියා ඉල්ලීමක් කරන 
අතෙර්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එවැනි ෙදයක් තිෙබනවා නම් 

හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙමතුමා මඩ ගැහුෙව් එතුමාෙග් නායකයාට. ඊළඟට මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහත්තයාට මඩ ගහන්ෙනත් ඒ විධියටමයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. 
 
 

[අ.භා. 5.37] 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව් විවාද 

කරන්ෙන් ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් ගැනයි. ඒ ෙමොකක්ද? 
සමාගමක වංචා, දූෂණ, අවි ආයුධ ගනුෙදනු ගැන. ගරු 
මන්තීවරුන් ඒ ගැන විතරක් ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. එතැනින් 
එහාට විවිධ  අංශවලටත් බැස්සා.  

තමන් ජනතා මන්තීවරු ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අප කවුරුත් 
දැන ගන්න ඕනෑ, මතක තබා ගන්න ඕනෑ, "පාලකයා" කියන 
එක්ෙකනා සදාකල් බලෙය් ඉන්ෙන් නැහැ කියන ෙද්. විපක්ෂෙය් 
සිටියදීත් අපි කථා කෙළේ, "බලය" කියන එක සදාකල් නැහැ 
කියලායි. සමහරු හිතුවා, "බලය" සදාකල් තිෙබනවා කියලා. මම 
හිතන්ෙන්, බලය සදාකල් තිෙබනවා කියලා ෙනොෙවයි. [බාධා 
කිරීමක්] ඔය කියන කවුරුත් අතීතෙය් වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා 
නම්, තමන්ට ඒෙකන් ෙගොඩ එන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක මම 
පැහැදිලිව කියනවා. අධිකරණෙයන් තමන්ට ෙබ්ෙරන්න පුළුවන් 
ෙව්වි. නමුත්, ෙලෝක නීති ධර්මයක් තිෙබනවා. 2015 ජනවාරි 
08වැනි දා ෙලෝක නීති ධර්මය කියාත්මක ෙවලා තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනසක් කෙළේ. ඒ ෙලෝක නීති ධර්මය අනුවම තමයි 
ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙයනුත් ජනතාව ෙම් ෙවනස 
කෙළේ. ඒ ෙමොකක්ද? වංචාව, දූෂණය, ගසා කෑම්, ෙකොමිස් ගැහිලි, 
ෙපොදු ෙද්පළ විනාශ කිරීම්, අලි පැටවුන්ෙග් අම්මලා මරා පැටවුන් 
ගැනීම වැනි ෙද්වල් කරපු ෙම් රට තුළ ෙවනසක් සිදු කළා. ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, විපක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන් ඒ වැරදි 
කරන කාට වුණත් තරාතිරම් බලන්ෙන් නැතුව නීතිය කියාත්මක 
ෙවන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම ඒ ගැන එදා 
විපක්ෂෙය් සිටියදීත් කිව්වා; අද වග කිව යුතු ඇමතිවරෙයක් 
විධියටත් කියනවා. වංචාවක්, දූෂණයක්, ගසා කෑමක් සිදු කළා 
නම් අපි එතැනදී තරාතිරම් බලන්ෙන් නැතුව නීතිය කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ඇති කෙළේ ඒකටයි. එදා 
ඒවා නැති කළා. නීතිපතිතුමාව පත් කිරීම ජනාධිපති අතට ගත්තා. 
ෙමවැනි ෙද්වල් කරලා නීතිය කරකැව්වා. පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් 
කමිටුවක් පත් කර පරීක්ෂණ කරලා පැය ගණනකින් අග 
විනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යම් ෙකෙනකුෙගන් 
පළිගැනීම කියන කාරණය ෙපෞද්ගලිකව අප අනුමත කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ෙහෝ යම් පුරවැසිෙයකුෙගන් 
පළිගැනීමක් කරනවා නම් අපට ඒක අනුමත කරන්න බැහැ. වංචා 
සිදු කර, ගසා කෑම් සිදු කර තිෙබනවා නම් නීතිය අනුව කියා 
කරන්න. මම එතැනයි ඉන්ෙන්. මම ඒකට සම්පූර්ණ සහාය ලබා 
ෙදනවා. එෙහම නැතුව අපට ෙමතැනදී කිසි ෙකෙනකුෙගන් 
පළිගැනීමක් කරන්න අවශ්ය නැහැ. ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඔන්න ඕකයි. එෙහම ෙනොවුෙණොත් 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරකම නැති ෙව්වි; ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය නැති ෙව්වි. එම නිසා 
මම ඒ ගැන විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රක්නා ලංකා ආරක්ෂක 
සමාගම ෙහෝ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු ෙදනුව ගැන කථා කරන විට මම 
කියන්න ඕනෑ, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් අධිපති කටුගම්ෙපොළ පෙද්ශෙය් 
මහත්මෙයක් බව. මට නම් ඒ මහත්මයා හමු ෙවලා නැහැ. කුඩා 
කාලෙය් හමු ෙවලා ඇති. ඔහුෙග් පියා ගාම ෙසේවක මහත්මෙයක්. 
ෙම් කියන සමාගම තුළින් ෙව්වා නීති විෙරෝධිව යමක් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා නම් අපි ඒ ගැන අධිකරණය මඟින්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්න ඕනෑ. එෙසේ 
කර යම් මූල්ය වංචාවක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව, ඒ අතරතුර නාවික 
හමුදාව අතින් අවි ආයුධ හිඟයක් ෙවලා තිෙබන බව ෙපනී යනවා 
නම් ඒවා ගැන ෙහොයන්න ඕනෑ. ඒවාට නීතිෙයන් පියවර ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, රාජ්යයක් තුළ තව රාජ්යයක් ඇති ෙවන්න නම් 
බැහැ. රාජ්යයක් තුළ රාජ්යයක් ඇති ෙවන්න බැහැ කියන්න 
ෙහේතුව ෙම්කයි. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් ෙම්ජර්වරෙයකු 
කටුගම්ෙපොළ ඉන්නවා. මෙග් ෙග් ඉස්සරහා ෙබෝපිටිය ෙපොල් වගා 
කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් වත්ත තිෙබනවා. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය 
ෙව්ලාෙව් අවි ආයුධ ගත් පිරිසක් එතැන වාහනයක ඉන්නවා කියා 
මට ආරංචියක් ලැබුණා. මම ඒ ගැන ෙපොලීසියට කිව්වා. නමුත් 
වැඩක් වුෙණ් නැහැ. ඊට පසුව මම ඒ ගැන මැතිවරණ 
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ෙකොමසාරිස්ට දැනුම් දුන්නා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් පැමිණ කට 
උත්තරයක් අර ගත්තාම තමයි, ඒ අය අතුරුදහන් වුෙණ්. ඒ වාෙග් 
ෙද්වලුත් වුණා. අභ්යන්තරෙයන් අවි ආයුධ ගත්ත එවැනි සිදුවීම් 
පවා සිදු වුණා. ඒවා ඔක්ෙකෝම සාක්ෂි සහිතව ෙහළි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා රටක නීතිය කියාත්මක වීෙම්දී ඒ තුළින් 
පුරවැසියාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ෙකෙරන්න ඕනෑ.  

අපි එක්නැලිෙගොඩ මැතිතුමාෙග් සිද්ධිය ගනිමු. ඒ වාෙග්ම 
ලසන්ත විකමතුංග මැතිතුමාෙග් සිද්ධිය ගනිමු. ඒ ෙද්වල් ආෙයත් 
සිදු ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න අපට බැහැ. ඒවා අෙප් අය ෙකරුවත් මම 
අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. කවුරු හරි ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙහෝ 
විපක්ෂය කියා ෙහෝ පළිගන්න කියා කරනවා නම්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නීතිය තුළින්, අධිකරණය තුළින් කියා කරනවා 
මිසක් අප ඊට එහා යන්න ඕනෑ නැහැ. නීතිය කාටත් සාධාරණව 
තිෙබන්න ඕනෑ.  

අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී අලි 
ගැන කථා කළා. මම ඊෙය් දිනෙය්දී පවෘත්තිවලටත් දැක්කා. අලි 
ෙරොෂාන්ෙග් නමත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී  කියවුණා. එක් ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ නමක් ආණමඩුෙව්දී අලි අම්මලා එළවා පැටවුන් 
ෙදෙදෙනකු ෙගන ෙගොස් තිෙබනවා. සමහර තැන්වල අලි අම්මලා 
මරා පැටවුන් ෙගනිහින් තිෙබනවා. මම පැහැදිලිව කියනවා, අපි 
තරාතිරම් බලන්ෙන් නැතුව අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් උපෙදස් අනුව කටයුතු කරන බව. ඒ 
වාෙග්ම අධිකරණය නිෙයෝග කළ සෑම අලිෙයකුම, අලි 
පැටිෙයකුම අමාත්යාංශය භාරයට ගන්නා බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පකාශ කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහිදී අෙප් 
අය ද, ෙමොන තරාතිරෙම්ද කියා අපි බලන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
ෙකෙනකු ළඟ අලිෙයකු ඉන්නවා නම් ඒ අයටත් මම කිව්ෙව්, 
නීතිය කියාත්මක කරන බවයි. මිනිසාට තිෙබන නීතිෙය් අයිතිය 
සතාටත්, ගහ ෙකොළටත් ඒ වාෙග්ම ෙම් වායු ෙගෝලයටත් 
තිෙබනවා කියන කාරණය අපි  මතක තබා ගන්න ඕනෑ. ඒවාට 
විරුද්ධව ගිහිල්ලා ජීවත් ෙවන්න අපට බැහැ. ඒ නිසා මෙග් කාර්ය 
භාරය පිළිබඳව මම පැහැදිලිව සහතිකයක් ෙදනවා, මම කවුරුවත් 
ආරක්ෂා කරන්න යන්ෙන් නැහැ කියා.     

මට ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා, අහුෙවයි කියන බයට අලි පැටවු 
ෙදන්ෙනක් මරලා, කෑලි කපලා වළලා තිෙබනවා කියලා. මම ඒ 
ගැනත් ෙසොයනවා. එවැනි තිරිසන් ෙද්වල් කළාම ඒවා පඩිසන් 
ෙදනවා. කවදාවත් හිතන්න එපා අධිකරණෙයන් ෙබ්රිලා අපට 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කියලා. ෙලෝක නීති ධර්මයක් තිෙබනවා. 
මම අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට කියනවා, මම කාෙග්වත් 
ෙමොනම බලපෑමකටවත් යට ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. මම ඒ බව 
පැහැදිලිව කියනවා. ඒ සඳහා මට  ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, 
අගමැතිතුමාෙග්ත් සහෙයෝගය තිෙබනවා; කාෙග්ත් සහෙයෝගය 
තිෙබනවා.  නීතිය කාටත් සමාන ෙවන්න ඕනෑ. අපි  නීතිය තුළ 
ජීවත් වන සමාජයක් ඇති කරමු. අපි නීතිය තුළ කටයුතු කරන 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් හදමු. එෙහම නැත්නම් ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් 
ෙත්රුම? අන්න ඒ කාරණයයි අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. 

අපි ෙකොමිෂන් සභා ටිකට සාධාරණව වැඩ කරන්න ඉඩ ෙදමු. 
ඔබතුමන්ලා විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ෙබෝර්ඩ් උස්සා ගත්තාට පශ්න  
විස ෙඳන්ෙන් නැහැ. ඒ නීති කැඩුෙව් ඔබතුමන්ලා, ඒ ෙකොමිෂන් 
අෙහෝසි කෙළේ ඔබතුමන්ලා, ඒ පතිපත්ති ෙවනස් කෙළේ 
ඔබතුමන්ලා.  ඔබතුමන්ලා කෑ ගැහුවාට ඒවා ආපහු නිවැරදි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් සභාෙව් ආදර්ශවත් විධියට හැසිරිය 
යුතුයි. ඔබතුමන්ලාෙග් අය ෙම් පැත්ෙත් ඉන්නවා. අෙප් අය 
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් ඉන්නවා. අෙප් පැත්ෙත් ඉන්නවා කියලා 

අෙප් අයට ෙබ්ෙරන්න ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ, වරදක් කළා නම්. ඒ 
වැරදි ආරක්ෂා කරන්නට අපි ලෑස්ති නැහැ. මම පැහැදිලිව ඒ බව 
කියනවා. ඒ විධියට තමයි නීතිය කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාත්, ගරු තිලක් මාරපන මැතිතුමාත් අර්ථවත් ෙලස කථා 
කරමින් කිව්ෙව් බිය සැක නැතිව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් සාධාරණ 
සමාජයක් ඇති කළ යුතු බවයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මෙග් කාලය දුන්නා තමයි, අර්ථවත්  ෙදයකට. අපි හැම 

ෙකෙනක්ම ෙම් කළ ෙද්වල් ගැන සිතා බැලිය යුතුයි. ඉදිරි අවුරුදු  
පහ තුළ ෙම් රටට විශාල ෙසේවයක් කරන්න අපට පුළුවන්, 
විපක්ෂය ෙහෝ ආණ්ඩු පක්ෂය  විධියට ෙනොෙවයි, මහජන 
නිෙයෝජිතයන් විධියට. අපි අද  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න පුළුවන්. 
නමුත් අපිත් ඇ ෙඳන් බිමට වැෙටන්නට පුළුවන්. අපි කවුරුත් 
අන්න ඒ කාරණය මතක තියාෙගන ජීවත් විය යුතුයි.  අප 
ෙමතැනට පත් කළ ඡන්දදායකයාට සාධාරණ ෙලස, යුක්ති 
සහගතව කටයුතු කරන්න  ඕනෑ. අපි නීතිය කාටත් සමානයි 
කියන කාරණය ෙපන්විය යුතුයි. ගහ ෙකොළටත්, වායුෙගෝලයටත්, 
ෙපොෙළොවටත්, ජලයටත්, මිනිසාටත්, සතාටත් සමාන බව 
ෙපන්විය යුතුයි. මම ඒ පතිපත්තිය තුළයි ඉන්ෙන්. ඒ නීතිය තුළයි 
මම කියා කරන්ෙන්, මට දී තිෙබන කාර්භාරය ඉටු කරන තුරු. 
ඒක මෙග් වගකීමක්.  

අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාත් අවංකව කටයුතු කරනවා. ඒ ගැන මට විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා සාධාරණ සමාජයක් 
ඇති කිරීම සඳහා යම් යම් විවාද කරන්න ඕනෑ, විෙව්චන සිදු 
කරන්න ඕනෑ. නමුත් අපි ෙම් සභාව තුළට යම් යම් වැදගත් 
ෙයෝජනා  ෙගෙනන අවස්ථාවලදී කාලය නාස්ති ෙනොකර කියා 
කිරීමට වග බලා ගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම  අපි දැන ගන්න  ඕනෑ 
ෙමවැනි අවස්ථා  තමන්ටත් කැරකිලා එයි කියලා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.47] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වැදගත් සංවාදයට එකතු 

ෙවන්න ලැබීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම මම සතුටු ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි,  වංචාව, දූෂණය සහ මහජන 
ෙද්ෙපොළ ගසා කෑම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙවලාෙව්  
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටින මන්තීතුමන්ලාට, ඇමතිතුමන්ලාට 
වාෙග්ම ඉන් පිටත සිටින අයටත් බරපතළ ෙචෝදනා එල්ල වුණා; 
ඇඟිල්ල දිගු වුණා.  ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් නම් 
ෙකොට දක්වන ලද, පසු ගිය කාලෙය් දූෂණවලට සම්බන්ධයි 
කියලා නම් ෙකොට දක්වන ලද, -එතුමා සභාගත කළා ඇතැම් ලිය 
කියවිලි-  ඒ ලියකියවිලි  පරීක්ෂාවට ලක් කරලා  ඒ සියලු 
අමාත්යවරුන් සහ මන්තීවරුන් පිළිබඳ වාර්තාවක් ෙම් ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න  ඕනෑ. එෙහම ඉදිරිපත් කෙළොත් විතරක් 
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අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් විවාදයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුණාය 
කියලා.  අපි දන්නවා ෙම් විවාදය ආෙව් ෙකොෙහොමද, ෙම් විවාදය 
එන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙම් විවාදය පැන නඟින්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා.  

දූෂණයට, වංචාවට, මහජන ෙද්පළ ගසා කෑමට විරුද්ධව හැම 
දාම, නිරතුරුවම ෙපනී සිටින මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙම් 
හැම මන්තීවරෙයකුෙග්ම දැන ගැනීම සඳහා, අද අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා නම් කරන ලද, හැම මන්තීවරයකු, 
ඇමතිවරයකු පිළිබඳ  සත්ය වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එය 
තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැර හැරිය ෙනොහැකි වගකීමක් බව 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා මාර්ගෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමන් ෙවත  අවධාරණය කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දූෂණය, වංචාව කියන්ෙන් 
ඕපපාතික ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒවා ෙමම සමාජ ආර්ථික කමෙය් 
තර්කානුකූල නිෂ්පාදනයක්. ඒවා ෙම් සමාජ ආර්ථික කමෙය් නිසඟ 
ලක්ෂණයක්; ජාති ලක්ෂණයක්. 1947 වසෙර් සිට හැම දාම 
දූෂණය පිළිබඳ ෙචෝදනාව මහජන නිෙයෝජිතයන්ට එල්ල වුණා; 
නිලධාරින්ට එල්ල වුණා. නමුත් ඒවා නතර වුෙණ් නැහැ. ඒවා 
එන්න එන්නම වැඩි වුණා; ඔඩු දිව්වා; කුණු ගඳ ගහන තත්ත්වයට 
පත් වුණා. ඇයි  එෙහම වුෙණ්? ඒත් ඒක එෙහම නවත්වන්න 
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ෙම් පසුගාමී ධෙන්ෂ්වර කමය 
-ධනපති කමය- නව ලිබරල්වාදී ෙවෙළඳෙපොළ කමය කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් ෙකොමිස්වලින් නිසා. ඒ බව අපි දන්නවා. නව 
ලිබරල්වාදී කමෙය් ධනවාදය දුවන්ෙන්, ෙකොමිස්වලින්; 
අල්ලස්වලින්; දූෂණෙයන්; වංචාෙවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නායක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම් රෙට් තිෙබන 
පධානම පශ්නය බවට, ෙම් රෙට් තිෙබන ෙක්න්දීය පශ්නය බවට, 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පශ්නය මුල්ෙකොට ගැනීම පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් පූර්ණ කාලීන සාමාජිකයකු හැටියට, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණන් ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කළ ෙකනකු හැටියට, වෙම් 
ෙද්ශපාලනය ඉෙගන ගත්ත ෙකනකු හැටියට මා දුක්ෙවනවා; 
කනගාටු ෙවනවා. එයින් අදහස් ෙවන්ෙන් නැහැ,  ඇවන්ට් ගාර්ඩ්  
ආයතනෙයන් වැරැදි ෙවලා තිෙබනවා නම්, එහි ඉන්න 
තක්කඩින්ට විරුද්ධව නීත්යනුකූල පියවර ගන්න එපාය කියන 
එක.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් තත්ත්වය නව ලිබරල්වාදී 
පසුගාමී ෙවෙළඳ ෙපොළ ධනවාදෙය් තර්කානුකූල පතිඵලයක්.  ෙම් 
කමෙය් ජාති ලක්ෂණ තමයි ෙහොරකම, වංචාව, දූෂණය, නාස්තිය 
කියන්ෙන්. ඒකට හරියන්ෙන් නැහැ regime change එකක්. මංගල 
සමරවීර මහත්මයාෙග්, ආනන්දි සසිදරන්ෙග්, ෙදමළ ඩයස ්
ෙපෝරාෙව්, Global Tamil Forum  එෙක් සුෙර්න් සුෙර්න්දිරන්ෙග්, 
රුද කුමාර්ෙග්  regime change එක ඒකට හරියන්ෙන් නැහැ. 
ඒකට හරියන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි,  system change 
එකක්.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප්  ෙරෝහණ විෙජ්වීර 
සෙහෝදරයාෙග් මරණය ෙහේතුෙවන් ෙනොවැම්බරය ෙම් රට ෙලයින් 
ෙතත් කරපු ෙනොවැම්බරය වුණා.    ෙම් රෙට් උතුෙර්ත්, දකු ෙණ්ත්, 
නැ  ෙඟනහිරත්, බටහිරත් සකල පීඩිත ජනතාවෙග්  මහා විමුක්තිය 
පාර්ථනා කරපු, සමානාත්මතාව පාර්ථනා කරපු, සෙහෝදරත්වය 
පාර්ථනා කරපු, ජාතික සමගිය පාර්ථනා කරපු,  ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් නිර්මාතෘ ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයා දැඩි වධ 
බන්ධනයට ලක් කරලා  බල්ෙලක් වාෙග් මරලා දැම්මා. ඔහුෙග් 
පණ යන්නත් කලින් -හුස්ම යන්නත් කලින්- කකුල් ෙදෙකන් 
අල්ලලා පද්දලා පද්දලා ෙබොරැල්ෙල් ආදාහනාගාරයට වීසි කරපු 

තක්කඩින් එක්ක එකතු ෙවලා තමයි, අද ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම්  
පශ්නය  මුල් පශ්නයක් බවට ෙම් මහත්වරු පත් කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.   

ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයා අපට ඉගැන්නුෙව් ලංකාෙව් 
තිෙබන පථම පශ්නය, මූලික පශ්නය, ෙක්න්දීය පශ්නය 
ෙහොරකම, වංචාව, දූෂණය කියලා ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් තිෙබන 
පධානම පශ්නය "ෙබදුම්වාදය" කියලායි අපට ඉගැන්නුෙව්. ඒ 
ෙබදුම්වාදය අනුව, ෙම් රට එකිෙනකාට පතිවිරුද්ධ  දුර්වල 
රාජ්යවලට කඩා බිඳ දැමීෙම් ජාත්යන්තර වෑයමක් තිෙබනවා. ඒක 
වළක්වන්න ඕනෑ. එදා ඉන්දියානු අධිරාජ්යවාදය මැදිහත් ෙවලා 
ෙම් රට කඩන්න හදන ෙකොට තමයි, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  බලහත්කාරෙයන් අටවලා, ජයවර්ධන 
මහත්මයා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොකියා ෙහොර  රහෙසේ- 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

ඉතා වැදගත් රීති පශ්නයක් මම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමතුමා   
පපුවට තට්ටු කරමින් ජාති ආලය ගැන කථා කරනවා. ඔබතුමාෙග් 
නායකතුමාට passports කීයක් තිෙබනවාද?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒක පශ්නය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගැට ගහලා දමන්න ෙකෝ. මහ කරදරයක් ෙන්. හැම තිස්ෙසේම 
කරදර කරනවා,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
 

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

ගැට ගහන්න ෙකෝ. එයාට ජලභීතිකාව හැදිලා තිෙබන්ෙන්.  
       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 
 

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

263 264 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන 

යන්න. 
 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කරුණාකරලා 

එතුමාට එන්නත ෙදන්න, එක්ෙකෝ සුදුසු ෙබෙහතක් ෙදන්න. හැම 
විවාදයකදීම  

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

කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීමක්] 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් ෙම්කයි. 
එදා -1987 දී- ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා පාර්ලිෙම්න්තුවටත් 
ෙනොකියා ෙහොෙරන් රජිව් ගාන්ධිත් එක්ක ගිවිසුම අත්සන් කරලා, 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අටවලා ෙම් රට 
එකිෙනකට පතිවිරුද්ධ දුර්වල රාජ්යයන් කිහිපයකට කඩා දමන්න 
හදපු ෙවලාෙව් ඒකට විරුද්ධව පාරට බැහැලා, ඒකට විරුද්ධව 
අරගළ කිරීෙම් වරදට තමයි 1989 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙම් 
ෙපොෙළොව ෙලයින් ෙතත් කරලා දැම්ෙම්. එදා ෙම් ෙපොෙළොව 
ෙලයින් ෙතත් කරලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සදාදරණීය 
නායකයා වන ෙරෝහණ විෙජ්වීර සෙහෝදරයාව අමු අමුෙව් මරා 
දැමුවා. මැෙරන්නත් කලින් ෙබොරැල්ෙල් ෙසොෙහොනට වීසි කරලා 
දැම්මා. [බාධා කිරීමක්] 

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පූර්ණ ෙලස 
බලාත්මක කරන්න කියලා තමයි මානව හිමිකම් ෙකොමසාරිස් 
ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන්ෙග් වාර්තාෙව් කියලා තිෙබන්ෙන්. ඒකට 
තමයි විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව එකඟ වුෙණ්. ඒකට තමයි 
regime change එක ඕනෑ වුෙණ්. ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාවට 
උත්තරයක් ෙදන්න කියලා  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි ඉල්ලා 
සිටිනවා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පූර්ණ 
ෙලස බලාත්මක කරනවාට එකඟද, නැද්ද? ෙරෝහණ විෙජ්වීර 
සෙහෝදරයා ඇතුළු 60,000ක් ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් ෙසොෙහොන් 
ෙකොත් නැතිවම මිහිදන් වුණා. අපිත් එක්ක එක පැදුෙර් හිටපු 
ෙකනා, අපිත් එක්ක එකට පාඩම් කරපු ෙකනා, එකට පන්ති ගිය 
ෙකනා, එකට බත් පත කාපු ෙකනා මැරුණා. මැරුෙණ් ෙවන 
ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි, මැරුෙණ් ෙවන ෙමොකවත් කරන්න 
ගිහින් ෙනොෙවයි. ෙම් රට එකිෙනකට පතිවිරුද්ධ රාජ්යයන් 
තුනකට කඩා දමලා,  ෙම් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, මැෙල්, 
බර්ගර් යන සියලු ජනතාවෙග් සමඟිය සදාකාලිකව අතුරුදහන් 
කරමින් හැමදාමත් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර් ජනයා 
මරාගන්නා තැනට කටයුතු කරන  එක වළක්වන්න ගිහින් තමයි ඒ 
සෙහෝදරවරුන් 60,000ක් මැරුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බටලන්ද වදකාගාර 
නිර්මාණය වුණා. අද තිෙබන පධන පශ්නය ෙම්කයි. වංචාව, 
දූෂණය නතර කරන්න ඕනෑ. ඒකට වැට බඳින්න ඕනෑ තමයි. 
හැබැයි, ඒක වළක්වන එක ෙනොෙවයි අද තිෙබන පධාන පශ්නය. 
ඒක වළක්වන්න තිබුණා ෙන් ජාතික විධායක සභාෙව් දී. දැන් මාස 
8ක් ෙවනවා, ඒක වළක්වන්න පුළුවන්කම තිබු ණා ෙන්. 
ෙව්ශ්යාවෙග් කන්යාභාවය බලන්න ගිහිල්ලා ෙවච්ච ෙද් අපි 
දන්නවා. ෙම් කම්බා ෙහොරුන්ට - එක්සත් ජාතික පක්ෂයට-  බලය 

අරන් දීපු, ෙම් රට කඩන තැනට පත් කරපු අයට පුළුවන්ද 
ෙහොරකම් නවත්වන්න. [බාධා කිරීමක්] මහත්වරුන් හැෙමෝටම 
දැන් රිෙදනවා. ෙම් අය වරද්දා ගත්තා. ෙම් රෙට් පධාන පශ්නය 
ඒක ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙන් කියන්ෙන්. නලින් 
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. එෙහනුත් 
ගහනවා, ෙමෙහනුත් ගහනවා.  ඒක තමයි රිෙදන්ෙන්.   ඔන්න  

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

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

අනුර දිසානායක මහත්මයාට බලාගන්න පුළුවන්, ෙමන්න 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීමක්]  

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

කෑ ගහන හැටි බලාගන්න පුළුවන්. රන්ජන් රාමනායක මහත්මයා 
ෙදවියන් යැදුවා. ඇයි?  ෙදවියන් යැදුෙව් ඇයි? රන්ජන් රාමනායක 
මහත්මයා ෙදවියන් යැදුෙව් ෙමොකද? [බාධා කිරීමක්] අන්න අර  

 

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

ආපහු කෑ ගහනවා, අර  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ආපහු කෑ ගහනවා, අර  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ආපහු කෑ ගහනවා. රන්ජන් රාමනායක මහත්මයාට ෙදවියන් 
යදින්න සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකද? ෙහොරු අල්ලන එක ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ. ෙම් අය එක 
ෙහොෙරක්වත් අල්ලන්ෙන් නැහැ. අල්ලපු ෙහොෙරකුත් නැහැ, මිල 
අඩු කරපු බඩුවකුත් නැහැ, ෙවච්ච සුගතියකුත් නැහැ. රට වැනසුවා 
විතරයි. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
එතුමාට බාධා කරන්න එපා. Please do not disturb the Hon. 

Member.  
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ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ජිනීවා නුවරට ගිහිල්ලා මානව හිමිකම් මහ ෙකොමසාරිස් හදපු 

වාර්තාව සාදරෙයන් පිළිෙගන රණ විරුවන් දංෙගඩියට යවන්න 
එකඟතාව පකාශ කළ එක විතරයි කෙළේ. ෙම්  

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

ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොෙළේ කලඳක් නැති  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා, - [බාධා කිරීම්] 
ෙමන්න කුලප්පුව.  ෙම්ක කියන ෙකොට ෙම්  මහත්වරුන්ට 
කුලප්පුව හැෙදනවා කියලා අපි දන්නවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා ෙම් ගැන ඉතා මැනවින් කිව්වා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා දැන් 
ෙම් ගරු සභාෙව්  නැති නිසා, සදාචාර වශෙයන් ෙහොඳ නැති නිසා, 
මම ෙම් කාරණය ගැන වැඩිදුර කියන්ෙන් නැහැ. හිටපු ධීවර 
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් Blue Ocean Fishery Private Limited 
කියලා සමාගමක් පිහිටුවා ධීවර සංස්ථාෙව් සිදු වුණු මහා මගඩියක් 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට බාර දුන්නා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමනි, තවම එම පැමිණිල්ල විභාග කෙළේ නැහැ. පැමිණිලි 
අංකයක් අපිට දුන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා අපිට විශව්ාසයි, ෙම් කම්බ 
ෙහොරු රැළත් එක්ක -  [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ගැන ෙනොෙවයි 
මම ෙම් කියන්ෙන්. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ගැන 
ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ගරු කටයුතු 
මහත්වරුන්. හැබැයි, ෙම් කමෙය් නිසර වුවමනාවට හදා ගත් 
ෙහොරු රැළක් ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් ඉන්නවා. ඔය පැත්ෙතන් 
ෙම් පැත්තට ආවා. ෙම් පැත්ෙතන් ඔය පැත්තට ආවා. ඉතිහාසය 
ෙසොයා බලන්න. ෙම් පැත්ෙත් ඉඳෙගන ෙහොරකම් කෙළේත්, අද 
අෙප් දබර ඇඟිල්ල දිගු ෙවන්ෙන්ත් ඒ ෙහොරුන්ටයි. ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් පැත්ෙත් හිටියා. ඒත් 
ඔබතුමාට ෙචෝදනා එල්ල ෙවන්ෙන්  නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත් ෙම් පැත්ෙත් හිටියා. ඔබතුමාට ඒ 
ෙචෝදනාව එල්ල ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහනම් කාටද ෙචෝදනා එල්ල 
ෙවන්ෙන්? හැමදාම ඔය තක්කඩින්ට තමයි ෙම් ෙචෝදනා එල්ල 
ෙවන්ෙන්. ඒ තක්කඩි එෙහනුත් කනවා. ෙමෙහනුත් කනවා. ෙම් 
system එක රකිනවා. ෙම් system එක ආරක්ෂා කරනවා.  

අපි කියන්ෙන්  regime change එකක්  ෙනොෙවයි ඕනෑ 
වන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එළවා ගන්න ඕනෑ වුෙණ් 
ඇයි?  ෙම් ෙවළඳ ෙපොළ ලිබරල් ධනවාදී ආර්ථික කමය තවදුරටත් 
තහවුරු කරන්නයි  එතුමාව එළවන්න ඕනෑ වුෙණ්. එකිෙනකට 
පතිවිරුද්ධ දුර්වල රාජ්යයන් තුනකට ෙම් රට කැඩුෙව් නැත්නම්, 
ෙම් රට ෙබදුෙව් නැත්නම්, ෙම් රෙට් ජාතික සමගිය සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර් ජාතීන්ෙග් සමගිය සදාකාලිකව අතුරුදන් 
කෙළේ නැත්නම්, ෙම් රට සුද්දාෙග් ෙකොලනිය බවට පත් කර ගන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රට සුද්දාෙග් බටහිර අධිරාජ්යවාදී 
ෙකොලනිය බවට, ඉන්දියානු අධිරාජ්යවාදෙය් තිප්ෙපොළ බවට ෙම්ක 
පත් කර ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක කරන්න බැරි නිසා 
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව එළවන්න ඕනෑ වුෙණ්. ඒකට 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? රටට කිව්ෙව්, යහ පාලනය වහාම ෙදනවා 
කියලා. දැන් යහ පාලනය ෙදෝෙර් ගැලුවා ද? පජාතන්තවාදය 
ෙදනවා කිව්වා.  පජාතන්තවාදෙය් ෙදෝෙර් ගැලීම ෙකොෙහොමද?  

අපි දැක්කා, HNDA ශිෂ්යයන්ෙග් ඔළු මතින් ෛමතී පාලනය 
ෙදෝෙර් ගලාෙගන ගිය හැටි. අන්න, අපමණ අගය. ඔබතුමන්ලා 
ෙදනවා කියපු අපමණ අගය ඔන්න. ඔබතුමන්ලා පර සක්වල 
ගහලා ආවා. පර සක්වල ගහලා ඇවිත් ෙදනවා කිව්ව අපමණ 
අගය ෙකෝ?  HNDA ශිෂ්යයන්ට වරද සිදු වුෙණ් කාෙගන්ද? උසස ්
අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් අවසථ්ාෙව් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. 
ඔබතුමාට සද්භාවෙයන්ම වුවමනාවක් තිෙබන්න ඇති ෙම්කට 
උත්තරයක් ෙසොයන්න. උපාධියමය පිළිගැනීම HNDA ශිෂ්යයන් 
ඉල්ලන ෙකොට,  සාකච්ඡාවක් කරන්ෙන් නැතිවම ඒ ඉල්ලීම ලබා  
ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඔවුන්ෙග් ඔළු පැෙලන්න පහාර එල්ල කෙළේ 
කාෙග් නිෙයෝගෙයන් ද ?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රතුපස්වල සිද්ධිය ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රතුපස්වල සිද්ධිය වුණත් වැරැදියි. ෙරොෙෂේන් චානකෙග් 

සිද්ධිය වුණත් වැරැදියි. කවුරු කළත් වැරැදි නම් වැරැදියි.  [බාධා 
කිරීමක්] මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා, ඒවා ෙසෝදන්න අපි ආෙව් 
නැහැ. අපි කියන්න ආෙව් ෙම්ක වැරැදි නම් වැරැදියි කියලායි. එම 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්න තිබුෙණ් HNDA ශිෂ්යයන් 
උපාධියට සමාන පිළිගැනීම ෙදන්න කියලා ඉල්ලන ෙකොට ඒක 
ෙදන එකයි. සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ඕනෑ නම් ඒක ෙදන එකයි. ඒ 
අයෙග් ඔළු කුඩු ෙවන්න පහාර එල්ල කරන එක ෙනොෙවයි 
කරන්න තිබුෙණ්. ඒක ද අපමණ අගය? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුරු මංමුලා වුණත්, කවුරු 

වරද්දා ගත්තත්, කවුරු ෙව්ශ්යාවන්ෙගන් කන්යාභාවය 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණත්, අපිට ෙත්ෙරනවා ෙව්ශ්යාවන්ට ෙදන්න 
පුළුවන් කන්යාභාවයක් නැහැ කියලා. ෙම් නව ලිබරල්වාදී, 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ධනවාදී පීතෘවරුන්ට ෙම් රටට ෙදන්න පුළුවන් 
යහ පාලනයක් නැහැ. ෙම් රටට ෙදන්න පුළුවන් නීතිෙය් පරම 
ස්වාධීනත්වයක් නැහැ. ෙම් රටට ෙදන්න පුළුවන් 
පජාතන්තවාදයක් නැහැ. ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් ෙම් රටට 
මර්දනය විතරයි. ෙම් රටට දුක් ගින්දර විතරයි. ෙම් රටට 
වහල්භාවය විතරයි. ෙම් රටට වංචාව, දූෂණය, නාසත්ිය, ෙහොරකම 
විතරයි ෙම් තක්කඩි රැළට ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒක තමයි අද 
ඔප්පු කරන්ෙන්. ඒක තමයි නැවත නැවතත් ඔප්පු කරන්ෙන්. එම 
නිසා  ෙම් ෙදපැත්ෙත්ම සිටින තක්කඩියන් පිළිබඳවත්, ඔවුන් යන 
ගමන පිළිබඳවත් තමුන්නාන්ෙසේලා බලා ගන්න කියලා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට කියමින් මා  නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 6.04] 

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
 (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාතෘකාවට පිට ගිහින් 

හැමදාම ෙදොඩවන අඬෙබරය වාදනය කළා. ෙවන තැටියක් නැහැ 
වාදනය කරන්න. ඕක තමයි වීරවංශෙග් ''පාස් ෙපෝර්ට්'' නෙඩ්ට 
තිෙබන එකම තැටිය. ඕක ඉතින් හැමදාම වාදනය කර කර ඉන්න. 
ඕක විකුණපු කාලය ගියා; විදුලි පුටු විකුණපු කාලය ගියා; තැඹිලි 
බිබී, ෙලමන් පෆ් කමින් උපවාස කරපු කාලය ගියා. ෙහට අනිද්දා 
ෙවනෙකොට ෙම් රට ෙකොතැනටද යන්ෙන් කියා ඔබතුමන්ලාට 
බලා ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  මම මාතෘකාවට පිවිෙසනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පශ්නෙය්දී 
ෙමහි තිෙබන නීතිමය තත්ත්වය ගැන මම කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාත්, ගරු තිලක් මාරපන 
ඇමතිතුමාත් ඒ සම්බන්ධව විශාරද විධියට පැහැදිලි කිරීම කළා. 
මම ෙමතැනදී බලන්ෙන් ෙම් හරහා රටට හිමිවුණ විෙද්ශ විනිමය 
සහ අෙප් රටට ආපු ෙම් ව්යාපාරය පිළිබඳවයි. විෙශේෂෙයන්ම 
ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය නමින් අෙප් රට පිහිටි ස්ථානය 
අනුව ෙම් සමුද ආරක්ෂක පද්ධතිය කියාත්මක ෙවද්දී, ෙම් මුහුදු 
ආරක්ෂක කලාප කියාත්මක ෙවද්දී අෙප් ර ට ඉතාමත් වැදගත් 
ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් ෙවනවා. ෙම් හරහා තමයි  අෙප් රටට 
ෙමවැනි ආෙයෝජන ෙගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙමතැනදී ඇත්තටම ශී ලංකා නාවික හමුදාව සතු ව්යාපාරයක් 
පුද්ගලික ආයතනයකට පැවරුවා කියා යම්කිසි ෙචෝදනාවක් 
තිබුණා. නමුත් එහි නීතිමය තත්ත්වය බලද්දී එක පැත්තකින් ශී  
ලංකා නාවික හමුදාවට එවැනි ව්යාපාරයක් කරන්න බැහැ කියන 
කාරණය මතු ෙවනවා. ඊට එහා ගියාම අපට ෙප්නවා, ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් ආයතනය ෙම් ව්යාපාරය කරලා තිෙබන ආකාරය.  ඔවුන් 
ඉතාම දක්ෂ විධියට එය කළමනාකරණය කරලා තිෙබන බව.  ඒ 
වාෙග්ම ව්යාපාර,  රැකියා ෙග්න්න ෙම් අය ෙබොෙහොම දක්ෂ විධියට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා රටවල් ගාෙන් ගිහිල්ලා; එක 
එක රටවල ආයතනත් සමඟ කථා කරලා; ඒ රටවල නායකයන් 
සමඟ කථා කරලා රටට විශාල රැකියා පමාණයක්, ගිවිසුම් 
පමාණයක් අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අන්න ඒක තමයි 
ෙමතැන තිෙබන දක්ෂකම. ඒ හරහා ශී ලංකා නාවික හමුදාව වසර 
ෙදකක් තුළ ලබපු ආදායම වාෙග් හය ගුණයක් නාවික හමුදාවටම 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා; ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම නාවික හමුදාවට 
ෙගවිය යුතු, රජයට ෙගවිය යුතු රාජ්ය භාගය - royalty - හැටියට 
ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට ෙප්න්ෙන් ව්යාපාරයක් විධියට 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම රටට කරලා තිෙබන්ෙන් ෙහොඳ ෙදයක් 
බවයි. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් රටවල්වල, සංවිධානවල අවධානය 
ෙයොමුෙවන ආකාරයට ඔවුන් ෙම්  ව්යාපාරය ඉතාම ආකර්ශනීය 
අන්දමින් කරලා තිෙබනවා. එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පවා 
ෙමය පැසසුමට ලක් කරලා තිෙබනවා. මට ඒ පිළිබඳ  වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.   

පාෙවන අවි ගබඩාව කියාත්මක වූ ''මහනුවර'' නමැති නැව 
සම්බන්ධව පශංසාත්මක වාර්තාවක් බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි නැව් 15 යි 
ෙලෝකෙය් ලියා පදිංචි වී තිෙබන්ෙන්. ඒ නැව් 15න් නැව් 3ක්ම ෙම් 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගමට අයිතියි. ෙලෝකෙය් සමුද ආරක්ෂක 
පද්ධති කියාත්මක කිරීෙම්දී ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙබොෙහොම 
සූක්ෂම විධියට ෙම් ව්යාපාරෙය් වැඩි අයිතියක් අෙප් රටට අයිති 
කර ගන්න පුළුවන් ආකාරෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා.  

ෙම් සමාගෙම් අධිපතිවරයා වන නිශ්ශංක ෙසේනාධිපති 
මහත්මයා මට කවදාවත් හමුෙවලා නැහැ. නමුත් එතුමා ගෙමන් 
ආපු ෙකෙනක් බව මා දන්නවා. එතුමා අෙප් කුලියාපිටිය 
පෙද්ශයට ආසන්න ඇලබඩගම කියන ගෙම් ගුණතිලක යාපා 
මහතාටත් චන්දා ෙපොඩිමැණිෙක් මාතාවටත් දාව ඉපදුෙණ්. එතුමා 
ගමකින් ආපු දක්ෂ නිලධාරිෙයක්. ඒ නිලධාරියාට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙලෝකය පුරා ගිහිල්ලා, ෙම් ව්යාපාරය දියුණු කිරීම 
සඳහා ෙබොෙහොම සූක්ෂම විධියට, දක්ෂ විධියට තමන්ෙග් 
කර්තව්යය කරන්න. අන්න ඒකයි ෙමතැනදී අපට බලන්න 
තිෙබන්ෙන්. සමහර විට ෙකොළඹ ෙම් හා සම්බන්ධ ෙවනත් 
සමාගම් විසි ගණනක් තිෙබනවා. ඒ අයට බැරිෙවලා තිෙබනවා 
ෙම් සමාගමට තරගකාරිත්වයක් ෙදන්න. ෙම් තුළින් රටට ලැෙබන 
ආදායම යම්කිසි විධියකින් අහිමිෙවනවා ද  කියන එකයි අපි 
ෙමහිදී බලන්න ඕනෑ. එෙහමනම්  රටක් විධියට ඒක අපි ලබා 
ගන්නා අවාසියක්.  

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය  මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් තිබුණු  ෙහොඳ ව්යාපාරය, ෙමොකක්ද? ඒවාට මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ඇඟිලි ගැහුවා කියා අපි දන්නවා. ෙහොඳට, 
වාසියට, ලාභයට ආප්ප කඩයක් තිබුණා නම් ඒෙකනුත් ෙමොකක් 
හරි වාසියක් ගන්නා තැනට කටයුතු කළා. ඒක තමයි පසු ගිය 
කාලෙය් ෙවච්ච ෙද්. නමුත් අපි ඒවා කරන්ෙන් නැහැ කියලා 
කවුරුත් දන්නවා. රජයක් විධියට අද අපි කරන්න ඕනෑ ෙම් 
ආෙයෝජකයන්ට, ෙම් ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන්ට ඔවුන්ෙග් හැකියාව 
තුළින් තවත් ඉදිරියට යන්න අවශ්ය ශක්තිය ලබාදීමයි. එෙහම 
නැතුව ෙම්කට අකුල් ෙහළන එක ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන් 
ආදායම් දිහා බලනෙකොට 2014 ෙදසැම්බර් 31 ෙවනෙකොට 
රුපියල් බිලියන 8.1ක ආදායමක් ලබා තිෙබනවා. ඒෙකන් 
රුපියල් බිලියන 1.8ක්ම ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් නාවික හමුදාවට. 
රුපියල් බිලියන 1.3ක් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් රජය සතු රක්නා 
ලංකා ආරක්ෂක සමාගමට. ඒ නිසා අපට ෙපෙනනවා ෙම් 
ආයතනය රටට මුදල් ෙගනාපු, රෙට් හිටපු රණ විරුවන්ට රැකියා 
ලබා දුන් ආයතනයක් බව. අපි දන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය 
අවසන් ෙවනවාත් සමඟ හමුදාෙවන් ඉවත් ෙවලා සමාජගත වන 
අය බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවමින් තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 
තැන් තැන්වල සිදු වන ඝාතන, නැත්නම් ෙහොරකම් දිහා බලන 
ෙකොට ෙබොෙහෝ දුරට විශාමික රණ වි රුෙවක් ඒකට සම්බන්ධයි 
කියන එක. ඒක සමාජ පිළිලයක්. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම ෙම් 
කරන කියාව ඒකටත් ෙහොඳ පිළිතුරක්. ෙම් හරහා රැකියා 
ගණනාවක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ලක්ෂ තුන, තුනහමාර පඩි 
ගන්නා අය ඉන්නවා. අපි රටක් විධියට ගත්ෙතොත් ෙම්ක ෙහොඳ 
ෙදයක්. 

ෙමහි නීතිමය පශ්න තිෙබනවා නම්, ෙම් ආයතනයට යම්කිසි 
ෙද්ශපාලන බලපෑමක් කර තිෙබනවා නම්, පසු ගිය කාලෙය් 
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් ආයතනෙයන් වාසි ලබා ෙගන තිෙබනවා 
නම්, යම්කිසි නීතිමය වරදක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කරන ගමන් ඒවා නිවැරැදි කර ෙගන 
ෙම් ව්යාපාරය ඉදිරියට ෙගන යන්න, ෙම් ව්යාපාරය තුළින් 
ෙලෝකය ජය ගන්න, ෙම් ව්යාපාරය තුළින්, සමුද ආරක්ෂක 
පද්ධතිය තුළින් අෙප් රටට වැඩි විනිමය පමාණයක් ෙගෙනන්න 
අවශ්ය ශක්තිය ෙදන එක තමයි රජයක් විධියට අපි කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම ඇෙමරිකාෙව් බ්ලැක් ෙවෝටර්ස් සමාගම සහ ෙම් 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම  මුහුදු ආරක්ෂණය සම්බන්ධව  ෙහොඳම 
උපෙද්ශකවරුන් බව අපි දැක්කා. එම නිසා රටක් විධියට අපි 
සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් සමාගම ෙලෝකෙය් එකම ISO 
28007 සහතිකය, ෙලොයිඩ් සහතිකය හා එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් පිළිගැනීම යන සියල්ලක්ම ලබා ගත් සමාගමක් නිසා 
ඒ ව්යාපාරය පුළුල් කරන්න, ව්යාපාරය ෙලෝකය තුළට ෙගන 
යන්න, ව්යාපාරය දියුණු කරන්න ඒ නිලධාරින් කටයුතු කරපු 
ආකාරය ගැන අපි රටක් වශෙයන් සතුටු ෙවන්න ඕනෑ.  
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙම්වා දිහා ෙද්ශපාලන කණ්ණාඩිෙයන් බලන්ෙන් නැතුව අපි 
රටක් විධියට බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි දන්නවා, යූඑන්පී 
ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙකොට ව්යාපාරිකයන් යූඑන්පී එෙක් කියා, ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙකොට ව්යාපාරිකයන් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කියා. ඒ කියන්ෙන් ව්යාපාරිකෙයෝ 
පවතින ආණ්ඩුවට නැඹුරු ෙවනවා. නමුත් අපි රටක් විධියට යහ 
පාලනයත් සමඟ ඉදිරියට යන ෙකොට ව්යාපාර කරන අයට 
ස්වාධීනව ව්යාපාර කරන්න ඉඩ දීලා, අපි ෙද්ශපාලනඥයන් 
විධියට ඒ අයට අවශ්ය ශක්තිය ෙදනවා මිසක් ඒවාට බලපෑම් 
කරනවාට, ඒවාට අත ෙපොවනවාට අපි විරුද්ධයි. මහින්ද 
රාජපක්ෂලායි එය කෙළේ. එම නිසා ෙම් වාෙග් ෙද්ශීය 
සමාගම්වලට අත දීලා ඉදිරියට යන්න කටයුතු කරමු, යම්කිසි අඩු 
පාඩු තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් නීති සකස් කරමුයි කියා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා 
ඔබතුමා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

 
[අ.භා. 6.11] 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මීට කලින් හදවතින් කථා කරන මන්තීවරයකු වශෙයන් අපි 

දැන සිටි නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා අද බ ෙඩන් කථා 
කරපු එක ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් ඒ සම්බන්ධෙයන් සමස්ත කරුණු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ නිසා ෙමම විවාදයට 
පූර්ණ වශෙයන් සම්බන්ධ ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැති 
වුණත්, එයට පතිඋත්තර දී ෙම්දී විජයදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ 
ඇමතිවරයා කියපු කරුණු ගැන ඉතාම ෙකටිෙයන් අදහස් 
දැක්වීමක් කරන්න අවශ්යයි. එතුමා තර්කයක් ෙගොඩ නැඟුවා, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන අඩු පාඩුකම්, අධිකරණ 
කියාවලිෙය් තිෙබන අඩු පාඩුකම්, ෙපොලීසිෙය් සහ නීතිය 
කියාත්මක වන ෙවනත් ආයතනවල තිෙබන අඩු පාඩුකම්, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කියාකාරකම් පිළිබඳව විෙව්චනය කිරීම හරහා 
ජිනීවාවලින් කියාත්මක වන ෙම් අධිරාජ්යවාදී ෙමෙහයුමට ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ෙසේවාවක් සපයනවාය කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි ඉතිහාසෙය් 
සරදම කියන්ෙන්. අපි අහන්න කැමැතියි, ෙම් අධිකරණ 
ඇමතිවරයාෙග් ෙගදරට ෙබෝම්බ ගහපු ෙවලාෙව් එතුමා 
ජාත්යන්තර ජනමාධ්යවලට ෙමොනවත් කිව්ෙව් නැද්ද කියා. ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය කෙනන් අල්ලා එළියට දැමූ ෙවලාෙව් 
රාජපක්ෂෙග් දූෂිත, තක්කඩි නඩය ඒ තර්කයම තමයි කිව්ෙව්. 
පාලකයා ලංකාෙව් අධිකරණ පද්ධතිය විනාශ කරන ෙකොට එයට 
විරුද්ධව විෙව්චනයක් ෙගොඩ නැ ෙඟන එක වළක්වන්න බැහැ. 
අෙප් රෙට් සිද්ධ වන ඒ අඩු පාඩුව තුළින් පිට රටවල් අපට 
හතුරුකම් කරන්න බලාෙගන ඉන්නවා නම්, යම්කිසි 

සංවිධානයක්, රටක් ඒක පාවිච්චි කරන එක නතර කරන්නත් 
බැහැ. නවනීදන් පිල්ෙල් මැතිනිය එන්න සති තුනකට කලින් 
රතුපස්වල කිහිප ෙදනකු මැරුවාට පස්ෙසේ නවනීදන් පිල්ෙල් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ලියන එක වළක්වන්න බැහැ. එෙහම නම් 
රාජපක්ෂත් හරි ෙන්. එෙහම නම් ශිරානි බණ්ඩාරනායක කෙනන් 
අල්ලා එළියට දැම්මාට පශ්නයක් නැහැ. ඒ ගැන ෙලෝකයට 
ෙමොනවත් කියන්න බැහැ. අපි ගිහින් ෙලෝකයට කියන්න ඕනෑ, 
ලංකාෙව් අධිකරණය රාජපක්ෂ නියෙමට කරනවා කියායි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි මැරිලා ඉපදුෙණ් නැහැ.  

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉතා විශිෂ්ට, ෙහොඳ, අවංක 
නිලධාරින් සිටිනවා. අපට කාවවත් ෙහෝදන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ 
වාෙග්ම අපි දන්නවා, ඇස්බැස්ෙටෝස් සම්බන්ධව අබ්දුල් කාදර් 
හිටපු ඇමතිවරයාට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් නඟා තිබුණු බව. ඒ 
ගැන මා දැන් ෙමොනවත් කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, 
එතුමා ජීවතුන් අතර නැති නිසා. ඒවාට සාක්ෂි නැහැයි කියා 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් උපෙදස් මත ඒ නඩුව ඉල්ලා අස්කර 
ගත්ෙත් ෙම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව තමයි. අපි හිතනවා, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව වාෙග් වැදගත් ආයතනයක ෙසේවය 
කරන නිලධාරින්ට -ෙගදර යන්න ෙහෝ- ඊට වඩා ෙකොන්දක් 
තිෙබන්න ඕනෑය කියා. ඊට පස්ෙසේ නඩුවක් කිය-කියා ෙහෝ ඉන්න 
පුළුවන්. එෙහම නැතුව පාලකයා කියන හැම ජරා වැෙඩ්ටම ලියා 
ෙදන එකද, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරන්න ඕනෑ?  

ඔබතුමන්ලා දන්නවා, චන්දන කතිආරච්චි හිටපු මන්තීවරයා 
ගැන. එතුමාට විරුද්ධ පැවති නාම්පමුණුව මිනී මැරුම් නඩුව 
අවුරුදු නවයහමාරක් ෙගන ගියා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ඡන්ද මං ෙකොල්ල කන්න චන්දන කතිආරච්චිට  licence එක 
රාජපක්ෂ දීලා, ඒ ෙවනුෙවන් "චන්දන කතිආරච්චිෙග් නඩුවට 
සාක්ෂි නැහැ" කියා අවුරුදු නවයහමාරකට පස්ෙසේ අයින් කර 
ගත්ෙත් ඔය නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොෙවයි ද? විජයදාස 
රාජපක්ෂ මහත්මයලාම ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද ව්යාපාරෙය්දී 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන ෙහොඳද කිව්ෙව්?  ඒ නිසා කාටවත් 
ෙබොරු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ.  

එතුමා ෙගොඩ නැඟූ තර්කයට අපි කියන්ෙන් ෙමයයි. ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් එක ඇතුළු අෙනකුත් දූෂිතයන් ෙම් නීති අංශවල සිටින 
පධානීනුත්, ඒවාෙය් සිටින ෙද්ශපාලන නායකයනුත් අද මුදලට 
අර ෙගන තිෙබන ආකාරය ෙපෙනනවා ෙන්? එය ඉතා පැහැදිලි 
කාරණයක්. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය් "දූෂණ, වංචා 
සම්බන්ධ ෙහළිදරව්ව" කියා අඛණ්ඩව මාධ්ය වැඩසටහන් කළ 
මන්තීවරුන්ට අද files ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගැන 
කථා කරන්න. එයා ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙක් jobs ගැන කථා 
කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අම්මා, තාත්තාෙග් නම කියනවා. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම හිතුවා, ෙමය "ඇවන්ට් ගාර්ඩ්  felicitation එකක්" කියා, 

"ඇවන්ට් ගාර්ඩ් උපහාර උත්සවයක්" කියා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද ෙයෝජනාෙව් විනාඩි 5ක්වත් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගැන කිව්ෙව් 

නැහැ.  [බාධා කිරීමක්]  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගෙමන් තමයි කවුරුත් ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. ෙවන ෙකොෙහන් ද? 

ෙකොල්ලුපිටිෙය් ඉපදුණු අය නැහැ ෙන්. ගෙමන් ආවා කියා රට 
ශුද්ධ කරන්න පුළුවන්ද? රාජපක්ෂලාත් ගෙමන් ෙන්, ආෙව්. 
එෙහම ඇවිල්ලා Guinness records තියන්න ෙහොරකම් කළාට, 
අමු හද්දා කැෙලන් තමයි ආෙව්.  

පුදුම කථාව තමයි, නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ඇමතිවරෙයක් 
ෙමතැන ඉන්නවා. අධිකරණ ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ අයට අර 
"ගැරඬින්ට බූමිෙතල් වැදුණාම" වාෙග් ෙවලා තිෙබනවා. අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙව් විනාඩි 40න් විනාඩි  32ක් විතර 
ෙවනත් දූෂණ ගැනයි තිබුෙණ්. එක වචනයක් ඒ ගැන කියන්ෙන් 
නැහැ.   

අද එතුමා පිළිගත්තා. සදාචාර සම්පන්න උගත් පුද්ගලෙයක් 
වශෙයන් ඇමතිතුමා පිළිගත්තා, එහි  නීතිඥවරයා වශෙයන් එතුමා 
මීට ෙපර කටයුතු කළා කියා. එය කිව්ව එක ෙහොඳයි.  එෙහම 
කියන්න සිදු වුණා. අපි දිගින් දිගට ෙම් ගැන ෙසවූ නිසායි ඒක 
කියන්න සිදු වුෙණ්. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියපු එක ෙහොඳයි.  
දැන් ඔබතුමාට සදාචාර සම්පන්න වගකීමක් තිෙබනවා, අඩු 
ගණෙන් ෙම් කටයුත්ෙතන්වත් අයින් ෙවලා කටයුතු කරන්න. 
ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සම්බන්ධ සියලු පරීක්ෂණවලින් තමුන්නාන්ෙසේ 
අයින් ෙවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
Sir, I rise to a point of Order.   
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් point of Order එක? 

 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Tilak Marapana) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉතාමත් වගකීමකිනුයි 

කියන්ෙන් ෙපොලීසිය කරන විමර්ශනයකට මාෙග් කිසිම සම්බන්ධ 
නැහැයි කියා. 

   
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එතුමා උසාවිෙය් කියන්න ඕනෑ ෙද්වල් මා කිව්ෙව්. එතුමා 

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එෙක් හිටපු නීතිඥවරයා. අද ඒ නීතිඥයාෙග් තර්ක 
ටික ෙමතැන කියනවා. ඔබතුමාට තිබුණා ෙන්, "මට එය conflict 
of interest"  කියා  කියන්න. මම ෙවනත් ෙදයක් කථා කරනවා. 
තව ෙකොපමණ දූෂණ ෙචෝදනා ගැන කිව්වා ද? 

අර නලින් බණ්ඩාර මහත්මයාෙග් අල්ලපු වැෙට් තිෙබන 
සමුපකාර අමාත්යාංශයට ගත්ත රුපියල් මිලියන සිය ගණනක ෙග් 
ගැන කිව්වා. ඒවා ගැන එක වචනයක් කිව්ෙව් නැහැ. එතෙකොට 
ෙපෙනනවා ෙන් විකිණිලා තිෙබන්ෙන් කියා.  

අපි කථා කෙළේ ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පශ්නය ගැන විතර නම්, හරි. 
අධිකරණ ඇමතිත් කුලප්පු ෙවලා. නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
ඇමතිත් කුලප්පු ෙවලා. ෙම් ෙව්ලාෙව් විජයදාස රාජපක්ෂ 
මහත්මයා හිටියා නම් මා ඉතාම අගය කරනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන 

දුර්දාන්ත අඩු පාඩුකම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම අධිරාජ්යවාදීන්ට 
ෙසේවය කිරීමක්ය කියා එතුමා අර “වීරවංශ ස්ටයිල්" එෙක් 
තර්කයක් ෙගොඩ නැඟුවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි නීතිය විනාශ කරමින්, 
ෙමහි අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කරමින්, ෙමහි අමු ෙහොරුන් 
ආරක්ෂා කරමින්, රාජපක්ෂත් එක්ක deal දැමූ තක්කඩින්ව 
රකිමින් ජාත්යන්තරයට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ෙදයක් නැහැ. ඒ 
නිසා අපි විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයාට කියනවා, "එතුමාට දීලා 
තිෙබන තනතුර රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුෙව් අධිකරණ ඇමතිකම නම් 
පශ්නයක් නැහැ" කියා. එතුමාට දීලා තිෙබන තනතුර ඊට වඩා 
ෙවනස්. එය ජනතා වුවමනාවක් එක්ක දුන් තනතුරක්. ඊට පස්ෙසේ 
ෙමතැන ඇවිල්ලා නීති තර්ක ඉදිරිපත් කරනවා.  

ෙමය ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙනොෙවයි. අපි කාටත් common 
sense සහ public knowledge තිෙබනවා. සමහර ෙකෙනකුට 
සමහර විෂයයක් ගැන විෙශේෂ දක්ෂතා තිෙබන්න පුළුවන්. එතැන 
ශිල්ප දැක්වීෙමන් ෙහොරු ආරක්ෂා ෙවනවා හැෙරන්න ෙවනත් 
ෙදයක් වන්ෙන් නැහැ. ෙමතරම් දූෂණ වංචා ගැන අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා කියා තිෙයද්දී ඒ ගැන එක වචනයක්වත් 
කියන්ෙන් නැතිව, ෙම් ෙදපලත්, සමහර අෙනක් මන්තීවරුත් අද 
හැසිරුණු විධිෙයන්, ඒ දූෂිතයන් ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙම් රජෙය් 
සමහර පධාන පුද්ගලයන් කියන එක ෙපෙනනවා. එයයි මට 
මූලික වශෙයන්ම කියන්න ඕනෑකම තිබුෙණ්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමන්ට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයයි 

තිෙබන්ෙන්. 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නීති ආයතන හරියට  

කියාත්මක කරන්ෙන් නැති තාක් කල් ඒ පිළිබඳව විෙව්චන ෙගොඩ 
නඟන එකත්, ඒ පිළිබඳව ෙවනත් රටවල් එය පාවිච්චි කරන 
එකත් වළක්වන්න බැහැයි කියන එක මා කියන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම අද - මම හිතන්ෙන් පැනලා ගිහිල්ලා.- තමන්ෙග් 
ෙහොරකම වහගන්න ෙද්ශෙපේමය පාවිච්චි කරන ෙහොර තක්කඩි 
කණ්ඩායමක් ෙමතැන ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැජික් සංදර්ශනකරුවන් 
සිටිනවා. ඒ ෙගොල්ෙලොන්ෙග් එක මැජික් එකක් තමයි පෙරවිෙයක් 
වැනි සෙතක් දමලා ෙරද්දකින් වහලා, විනාඩි ෙදකකට පස්ෙසේ ඌ 
හාෙවක් කර ෙපන්වනවා. දැන් රාජපක්ෂ ඇතුළු ඔය දූෂිත නඩෙය් 
40ක් විතරෙන් ඉන්ෙන්. ඔය කල්ලිය ෙම් රෙට් මහජන ෙද්ෙපොළ 
අමු අමුෙව් මංෙකොල්ල කාපු තක්කඩි රැළක්. මා ඒ වචනය 
එෙහමම කියන්ෙන් ඒක ඒ විධියටම කියන්න ඕනෑ නිසායි. එෙහම 
නැතිව ෙපෞද්ගලික ෛවරයක් නිසා ෙනොෙවයි. අද ජිනීවා කියන 
ෙරද්ද තමයි මැජික් බලය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙම් ජිනීවා 
ෙරද්ෙදන් තමයි ෙම් ෙගොල්ලන් තමන්ෙග් ෙහොරකම් වහගන්න 
හදන්ෙන්. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ෛමතීපාල ආණ්ඩුව 
ෙමොකක්ද කරමින් ඉන්ෙන්? ෙම් ෙහොරුන්ට දඬුවම් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙහොරුන් එක්ක deal කරපු කට්ටිය තමන් එක්ක 
ඉන්න නිසා. දැන් ජිනීවා ෙරද්ෙදන් ෙම් ෙහොරුන්ව ටික ටික 
වහගන්නවා. තව මාස හයකට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? දැන් 
ෙම් පාස්ෙපෝට් ෙහොරු,  තමන්ෙග් අත්තා මුත්තා නත්තා පනත්තා 
ඔක්ෙකෝටම ෙගවල් දීපු ෙද්ශෙපේමී ෙහොරු, රාජපක්ෂෙග් හැම 
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ෙහොරකමකටම අත ඔසවපු අය රතුපස්වල දරුවන් මරද්දී  ෙමොකද 
කිව්ෙව්? ඒ දරුවන් මැරුවාට පස්ෙසේ ඔය වීරවංශම  කිව්වා,  
එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්,  ජනතා විමුක්ති ෙපරමු ණටත් මිනියක් 
ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවායි කියලා.  එෙහමයි ඒ ෙවලාෙව් ඒ දරුවන් 
මරාපු එක ගැන කිව්ෙව්. ඒ ෙගොල්ලන් ෙමොකක්ද කරමින් 
ඉන්ෙන්?  ඒ ෙගොල්ලන් තමන්ෙග් ඒ මහා කළු ජීවිත,  මහා කළු 
ෙද්ශපාලනය ජිනීවා ෙද්ශෙපේමී ෙරද්ෙදන් වහෙගන තව මාස 
හයකට විතර පස්ෙසේ වීරයින් වශෙයන්,  රෙට් ජාතික වීරයින් 
වශෙයන් මතු වන්නයි හදන්ෙන්.  ඒ නිසා  ෙම් ෙහොරුන්ට දඬුවම් 
ෙනොදුන්ෙනොත්, ෙම් ෙහොරු ඔක්ෙකෝම තව මාස හයකට පස්ෙසේ 
ජාතික වීරයින් කරන්න,  ෙද්ශෙපේමීන් කරන්න කටයුතු කරනවා. 
ඒ නිසා අපි කියන්න කැමැතියි, ෙහොරුන්ට දඬුවම් ෙනොදීම වාෙග්ම 
ඒ ෙහොරුන්ව ආරක්ෂා කිරීමත් වර්තමාන පාලනෙයන් ෙකෙරන 
බව. ඒ නිසා ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව ෙත්රුම් අරෙගන, එයට 
එෙරහිව ඉදිරියට එන්න ඕනෑයි කියන අදහස තමයි අපට ඉදිරිපත් 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 6.22] 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම  ඇවන්ට් 

ගාර්ඩ් ගනුෙදනුව ඇතුළු පසු ගිය රජය සමෙය් ඇති වූ වංචා, දූෂණ 
පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් රෙට් යහපාලන රජය ඇති කරන ෙකොට 
ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා මැතිවරණ ෙව්දිකාවල කථා කරන විට, 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කළ වංචා දූෂණ, ජනතාවෙග් මුදල් අයථා ෙලස 
පරිහරණය කිරීම, ජනතාවෙග් මුදල් ෙහොරකම් කිරීම වාෙග් 
ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් අපි කිව්වා. යහපාලන රජයක් තුළින් ෙම්  
වංචා හා දූෂණ පිළිබඳව ෙහොයනවා, ඒවාට සම්බන්ධ අයට දඬුවම් 
ලබා ෙදනවා කියන එක අපි නිරන්තරෙයන්ම ෙව්දිකාවල කිව්ව 
ෙදයක්. 

මැතිවරණෙයන් අපට ජයගහණය ලබන්න, යහපාලන 
ආණ්ඩුව ෙගොඩ නඟන්න පධාන වශෙයන්ම බලපෑ සාධකවලින් 
එක සාධකයක් තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුව කළ ඒ වංචා හා දූෂණ. 
ලංකා ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම කිසිම ආණ්ඩුවක් කර නැති වංචා 
හා දූෂණ පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත් සිද්ධ වුණායි 
කියන එක අපි සියලු ෙදනාම අවිවාදෙයන් පිළිගන්නා 
කාරණාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වංචා හා දූෂණ නැවැත්වීම, 
ජනතා මුදල් ෙහොරකම් කිරීම නැවැත්වීම කියන තීන්දුව 
ෙද්ශපාලන තීන්දුවක්. ඒක නවත්වන්න ගන්නා තීන්දුවත් 
ෙද්ශපාලන තීන්දුවක්. ෙමොකද, ෙද්ශපාලනඥයින් විසින් තමයි ෙම් 
වංචා හා දූෂණ නැවැත්වීෙම්, ජනතාවෙග් මුදල් ෙහොරකම් කිරීම 
නැවැත්වීෙම් තීන්දුව ගන්න ඕනෑ. පසු ගිය මැතිවරණය කාලෙය් 
කිව්ව විධියට අප  බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන 
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා,  ෙම් වංචා හා දූෂණ ෙම් රටින් තුරන් 
කරන්න ඕනෑ, ජනතාවෙග් මුදල් ෙහොරකම් කරන එක 
නවත්වන්න ඕනෑයි කියන එක සම්බන්ධෙයන්. අපි ඒ තීන්දුව 
අරෙගන ඒ සඳහා  ආයතන කිහිපයක් ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා. 
FCID  ආයතනය   වාෙග්ම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා යටෙත් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙම් 
කටයුතු සඳහා අවශ්ය කරන ෙද්වල් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
ආයතනයට අවශ්ය කරන, හිඟව සිටි නිලධාරින් ලබා දීලා 

තිෙබනවා. ඊළඟට විෙශේෂ ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවක් 
පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ආයතන ගණනාවක් අපි පත් 
කරලා තිෙබනවා ෙම්වා ගැන ෙහොයන්න.  

නමුත්, යම් යම් ගැටලු තිෙබනවා. ෙම් ආයතන පමාණවත්ද, 
නැත්නම් ෙම් ආයතනවලට ලබා දී තිෙබන ෙභෞතික සම්පත් 
පමාණය, මානව සම්පත් පමාණය, ඔවුන්ට ලබා දී තිෙබන බලතල 
පමාණවත්ද කියන කාරණා අප ඉදිරිෙය් පශ්න ෙලස තිෙබනවා. 
යහ පාලන රජය විධියට අප ෙම් සඳහා සාධනීය පැත්ෙතන් 
යම්කිසි තීන්දුවක් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ආයතන සකිය කරලා, 
බලවත් කරලා, වැඩ කරන්න අවශ්ය පරිසරය හදලා, ෙම් රෙට් ඒ 
ආයතන ෙගොඩනඟා තිෙබනවා කියා අප කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිව ෙම්වා ආපස්සට ෙගන යන්න බැහැ. ජනතාවට අප 
ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දුවක් තමයි වංචා හා දූෂණ නවත්වනවා කියන 
එක. ඒ තීන්දුව උඩ අප ආයතන කිහිපයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩනඟා 
තිෙබනවා. දැන් අපට කරන්න තිෙබන්ෙන් එම ආයතනවලට 
සම්පත් ලබා දීලා, ඒවාට අවශ්ය නීතිමය පරිසරය ෙගොඩනඟලා, 
ඒවා ශක්තිමත් කරලා, ෙම් රට තුළ පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු, 
අනාගතෙය්ත් සිද්ධ ෙවන්න තිෙබන, වංචා හා දූෂණ නැවැත්වීම 
සඳහා තීන්දු හා තීරණ ගැනීමයි.  

මට කියන්න තිෙබන ඊළඟ කාරණය තමයි, මන්තීවරුන්ෙග් 
වත්කම් හා බැරකම්, රජෙය් නිලධාරින්ෙග් වත්කම් හා බැරකම් 
ගැන විස්තර මීට වඩා විනිවිදභාවෙයන් ෙපන්වන්න ඕනෑය කියන 
එක. ඒ ෙතොරතුරු මීට වඩා විනිවිදව ෙපෙනන විධියට යම් යම් 
නීති අප කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් "ඇවන්ට් ගාර්ඩ්" සිද්ධිය 
පමණක් ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් පාලන 
කාලෙය් සිද්ධ වුණු තවත් ෙද්වල් තිෙබනවා. එයින් කීපයක් මතක් 
කරන්න මා කැමැතියි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අද ෙම් 
ගරු සභාෙව් කථා කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලය ගැන එතුමා 
කථා කළා. දියගම හදපු මහින්ද රාජපක්ෂ කී  ඩාංගනෙය් ආදායම 
යන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ පදනමටයි කියන කාරණය කියන්න 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අමතක වුණා. ඒ වාෙග්ම අප 
දන්නවා පසු ගිය ආණ්ඩුව ශීලංගමට ෙගවිය යුතු මුදල රුපියල් 
මිලියන 4ක් පමණ වන බව. [බාධා කිරීමක්] මිලියන. [බාධා 
කිරීමක්] බිලියන. බිලියන 4ක් පමණ ෙවනවා. ඒ ජනාධිපති 
කාලෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ජනාධිපතිවරණ පචාරක 
කටයුතු ෙවනුෙවන් ලංගම කළ දායකත්වයට ෙගවිය යුතු මුදලයි. 
ඊළඟට ගුවන් හමුදාවට රුපියල් මිලියන 90ක් විතර වාෙග් මුදලක් 
ෙගවන්න තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාෙග් මැතිවරණ කටයුතුවලට ගුවන් හමුදාව පාවිච්චි කර 
තිෙබනවා. ඊළඟට ජාතික රූපවාහිනියට ෙගවිය යුතු මුදල 
ෙකොපමණද කියා ඔබතුමන්ලා දන්නවාද? දැනට කථා කරන්ෙන් 
ITN එකට ෙගවිය යුතු මුදල ගැන විතරයි. ජාතික රූපවාහිනියට 
ෙගවිය යුතු මුදල ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ජාතික රූපවාහිනියට දමපු දැන්වීම් ෙවනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 176ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ මුදල ෙගවලා නැහැ. ඒ ගැන 
තවම විභාග කරන්න පටන් ගත්ෙත් නැහැ. තවම යන්ෙන් ITN 
එකට ෙගවන මුදල ගැන විතරයි.  

ඊළඟට "තාරුණ්යයට ෙහටක්" නමින් නාමල් රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා ෙමෙහයවපු සංවිධානෙය් මිලියන ගණනක වංචාවක් 
තිෙබනවා. ඒ සංවිධානය රුපියල් මිලියන 5ක් අරෙගන 
තිෙබනවා. කාෙගන්ද? ෙකො ටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳව මූල්යමය 
සාක්ෂරතාවය වැඩිදියුණු කිරීම හා දැනුවත් කිරීෙම් වැඩමුළුව 
කරන්න තාරුණ්යයට ෙහටක් සංවිධානය ශී ලංකා සුරැකුම්පත් හා 
විනිමය  ෙකොමිසෙමන් රුපියල් මිලියන 5ක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ 
සල්ලිවලට වුණු ෙදයක් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඊළඟට, දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවෙළේ රුපියල් මිලියන 6,500ක 
මූල්ය අකමිකතා තිෙබන බව අප දන්නවා. ඒවාට නඩු යනවා. 
හිටපු ජනාධිපති ආර්යාව වන ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිනියෙග් 
"සිරිලිය සවිය" ගිණුම ගැන පරීක්ෂණ යනවා. අප දන්ෙන් නැහැ, 
ඒ පරීක්ෂණය නැවතිලාද කියා. ඒවාට නඩු දමලා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] නඩු දමලා නැහැ. FCID එ ෙක් පරීක්ෂණය යනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට තව වැදගත් 
කාරණාවක් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒ කාරණාව කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.  

පසු ගිය සති කීපය තුළ ෙර්ගු නිලධාරින් කීප ෙදෙනක් අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම විසින් අත් අඩංගුවට 
ගත්තා. ව්යාපාරිකයන් කිහිප ෙදෙනක් ඒ ෙර්ගු නිලධාරින්ට 
අල්ලස් ෙදනෙකොට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසම ගිහින් ඒ අය අත් අඩංගුවට ගත් ආකාරය අප මාධ්ය 
තුළින් දැක්කා. මා  අෙප් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් අවධානය, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා ෙම් සිද්ධිය පිටුපස 
විශාල ගනු ෙදනුවක් තිෙබනවාය කියන කාරණයට. ඒ ගනු ෙදනුව 
ෙමොකක්ද? "අයිඩියල් ෙමෝටර්ස"් සහ "බන්දුල ෙමෝටර්ස්" කියා 
පවාහන අමතර ෙකොටස් ෙගන්වන ව්යාපාරික ආයතන ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් සිට ලංගම බස ් රථවලට අමතර ෙකොටස් 
ෙගෙනන ෙකොන්තාත් එක කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා පවාහන 
අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් ඒ ආයතන ෙදකට 
ලබා දුන්නා. ඒ ෙකොන්තාත් එක යටෙත් ඔවුන් ලංගමයට බඩු 
භාණ්ඩ ෙගනාවා; අමතර ෙකොටස් ෙගනාවා. ඒ අමතර ෙකොටස් 
ලංගමයට ෙගෙනනවා කියා ලිපි මඟින් ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
දැනුම් දීලා ඒ සඳහා බදු අය කිරීම නැවැත්වූවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට තව 
විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න. ඒ ෙගෙනන ලද අමතර 
ෙකොටස්වලින් සියයට 50ක් CTB එකට දීලා ඉතිරි සියයට 50 
ෙවෙළඳ ෙපොළට නිකුත් කළ බව මා කියන්න කැමැතියි. ෙවෙළඳ 
ෙපොළට නිකුත් කළ අමතර ෙකොටස් ටික විකුණන ෙකොට එතැනදී 
මූල්යමය වංචාවක් සිදු වන බවත්, රජයට වංචාවක් සිදු කරන බවත් 
ෙර්ගු නිලධාරින්ට හසු වුණා. ඔවුන් file එක එළියට අර ෙගන 
කිව්වා, රුපියල් බිලියන 1.5ක් ආණ්ඩුවට ෙගවන්න ඕනෑ, ඒ මුදල 
ෙගවන්න කියා. ඒක එතුමාෙග් සෙහෝදරයාෙග් ෙකොම්පැනිය. ශී 
ලංකාෙව් හිටපු කිකට් කීඩක අරවින්ද ද සිල්වා ඒ  ෙකොම්පැනිෙය් 
ඉන්නවා. කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමාෙග් සෙහෝදරයා වන නිමල් 
ෙවල්ගම මහතා ඉන්නවා. එතුමාෙග් පුත රත්නය ඉන්නවා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ෙර්ගු නිලධාරින් එක්ක deal එක දැම්මා, අපි සියයට 
10ක් ෙගවන්නම් file එක යට ගහන්න කියා. ඒ දමපු deal එක 
අනුව සල්ලි ෙගවන ෙකොට තමයි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට -අල්ලස් ෙකොමසාරිස්තුමාට- 
අල්ලලා දුන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන ෙසොයන්න කියා මා 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ෙම් ගැන ෙසොයන්න 
ඕනෑ. ෙහොරු අල්ලනවා කියා පසු ගිය කාලෙය් ජනතාවට ලබා 
දුන් තීන්දුව, ඒ ෙපොෙරොන්දුව ෙම් යහ පාලන රජය යටෙත් අපි 
අනිවාර්යෙයන් ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ජනතාව 
ඉදිරිෙය් අපි ෙහොරු බවට පත් වනවා කියන එක අප ෙගොඩ නඟා 
ගත් යහ පාලන ආණ්ඩුවට මතක් කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ.භා.6.30 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 05 වන 
බහසප්තින්දා අ.භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

அப்ெபா , பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும்  
உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2015 நவம்பர் 05, வியாழக்கிழைம பி.ப 
1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER  adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 05th 
November, 2015. 
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[ගරු  මුජිබුර් රහුමාන්  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 





විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 

පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය: 
 යාපනය ෙකොටුව පතිසංසක්රණය කිරීම 
 මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාලය 

සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම් : 
 ගරු අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 මර්කස් සකාෆතුල් ඉස්ලාමියා (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) – [ගරු 

අබ්දුල්ලාහ් මහර්ුෆ් මහතා]-පළමුවන වර කියවන 
ලදි. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

AUDITOR-GENERAL’S REPORT 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Restoration of Jaffna Fort 
   Malabe Private Medical College 
 

ECONOMIC PLANS FOR DEVELOPMENT: 
   Statement by Prime Minister and Minister of National  
 Policies and Economic Affairs 
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
   Markas Sakafathul Islamiyya (Incorporation) – [The 

Hon. Abdullah Mahrooff] – Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 
 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயின் னரைமப்  
 மாலேப தனியார் ம த் வக் கல் ாி 
 
அபிவி த்திக்கான ெபா ளாதாரத் திட்டங்கள் : 
 பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவாின் கூற்  
 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 மர்கஸ் ஸக்காப ல் இஸ்லாமிய்யா (கூட் ைணத்தல்) - 

[மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்] - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

නිෂප්ාදන බදු  (විෙශේෂ විධිවිධාන)  පනත : 
 නිෙයෝගය  

ෙර්ගු ආඥාපනත : 
 ෙයෝජනාව 

සුරාබදු ආඥාපනත : 
 නිෙව්දනය 

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත: 
 නිෙයෝග 

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව: 
 නාය යෑමට ඉඩ ඇති ස්ථානවල වාසසථ්ාන ඉවත් කිරීම 

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் : 
 கட்டைள 
 
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம்: 
 தீர்மானம் 
 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : 
 அறிவித்தல் 
 
இறக்குமதிகள், ஏற் மதிகள் (கட் ப்பா ) சட்டம் : 
 ஒ ங்குவிதிகள் 
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண : 
 மண்சாி  அபாய ள்ள இடங்களி ந்  கு யி ப் கைள 

அகற் தல் 

 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: 
   Order 

CUSTOMS ORDINANCE: 
   Resolution 

EXCISE ORDINANCE: 
   Notification 
 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 
   Regulations 
 

ADJOURNMENT MOTION: 





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
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2015 ෙනොවැම්බර් 05 වන බහසප්තින්දා 

2015 நவம்பர் 05, வியாழக்கிழைம  
 Thursday, 05th November, 2015 

—————————–—— 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ 
විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
 
 පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ෙනොවැම්බර් මස 05 වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින පස් වරු 
2.30ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාර 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් හතරවැනි කාණ්ඩෙය් X වැනි 
ෙකොටස සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් XXI වැනි ෙකොටස; සහ 2013 
මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි 
කාණ්ඩෙය් XIII සහ XIV වැනි ෙකොටස්, හතරවැනි කාණ්ඩෙය් V 
වැනි ෙකොටස සහ පස්වැනි කාණ්ඩෙය් I වැනි ෙකොටස; සහ 2014 
මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් හතරවැනි 
කාණ්ඩෙය් I වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

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

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

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

 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

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

ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ 
සංවිධානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
2014 වර්ෂය සඳහා ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 45/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, උපෙද්ශක කාරක 
සභා පත් කිරීම ටිකක් ඉක්මන්  කෙළොත් ෙහොඳයි කියන 
කාරණයට.  ෙමොකද, ෙම් වන ෙකොට උපෙද්ශක කාරක සභාවලට   
ෙයොමු කිරීමට මෙග් ළඟ විතරක් තිෙබනවා, 1,800කට වඩා 
ෙයෝජනා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඉතා ඉක්මනින් 

ඒ කටයුත්ත ෙකෙරනවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒක ඉතා වැදගත්. ෙමොකද, උපෙද්ශක කාරක සභාවවලට  

ඉදිරිපත් කරන්න මෙග් ළඟම  තිෙබනවා 1,800ක් විතර  ෙයෝජනා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධ  කටයුතු දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
1,800ක්, ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කීයක්ද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
1,800ට වැඩියි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க ) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka ) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ අවස්ථාවක  ෙම් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න කල් ගන්න  මම කැමැතියි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க ) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීමට මා සතියක් 
ඉල්ලා සිටිනවා.   

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

ෙකොළඹ ෙර්සේකෝස ්පිටිය : වර්තමාන තත්ත්වය 
ெகா ம்  ேரஸ்ேகாஸ் ைமதானம் :  

தற்ேபாைதய நிைல 
COLOMBO RACE COURSE GROUND: PRESENT SITUATION 

 
2.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1):  

 (අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට අයත්ව තිබූ 
ෙර්සේකෝස ්පිට්ටනිය අවට පාසල් 10කට පමණ 
කීඩා උත්සව පැවැත්වීමට පහසුකම් ලබා දුන් 
සථ්ානයක් බවත්; සහ 

 (ii) ෙම් වනවිට අදාළ පාසල්වලට එම පහසුකම් අහිමි 
වී  ෙගොස ්ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට අයත්ව තිබූ 
ෙර්සේකෝස ් පිට්ටනිෙය් වර්තමාන අයිතිකරුවන් 
කවුරුන්ද; 

 (ii) එය අත්පත් කරගත් පුද්ගලයන් ෙහෝ ආයතන 
ඉහත කී භූමිය ෙවනුෙවන් නගර සභාවට ෙගවා 
ඇති මුදල ෙකොපමණද; සහ 

 (iii) කීඩාපිටි අහිමි එම පාසල් දරුවන් ෙවනුෙවන් 
වර්තමානෙය්දී අදාළ පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් 
කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகர சைபக்குச் ெசாந்தமாக இ ந்த 
ேரஸ்ேகாஸ் ைமதானமான  சுற்றி ள்ள 
சுமார் 10 பாடசாைலக க்கு விைளயாட்  
விழாக்கைள நடத் வதற்கான வசதிகைள 
வழங்கிய ஒ  இடமாகுெமன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  குறிப்பிட்ட பாடசாைலகள் 
அவ்வசதிகைள இழந் ள்ளன என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெகா ம்  மாநகர சைபக்குச் ெசாந்தமாகவி ந்த 
ேரஸ்ேகாஸ் ைமதானத்தின் இன்ைறய 
உாிைமயாளர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) இதைனக் ைகப்பற்றி ள்ள ஆட்கள் அல்ல  
நி வனங்கள் ேமற்ப  காணி சார்பாக நகர 
சைபக்குச் ெச த்தி ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) விைளயாட்  ைமதானத்ைத இழந் ள்ள 
ேமற்ப  பாடசாைல மாணவர்கள் சார்பாக 
தற்ேபா  ேமற்ப  வசதிகள் எவ்வைகயில் 
வழங்கப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Race Course Ground that belonged to 
the Colombo Municipal Council was a 
place that provided facilities to conduct 
sports meets for about 10 schools adjacent 
to it; and 

 (ii) the said schools have been deprived of that 
facility by now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the present owners of the Race Course 
Ground that earlier belonged to the 
Colombo Municipal Council; 

 (ii) the amount of money paid to the Municipal 
Council by the persons or institutions who 
acquired that land; 

 (iii) as to how the facilities  be provided 
currently for the said school children who 
do not have playgrounds? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  ඔව්.  

  (ii) ෙනොදනිමි.  

(ආ) (i)  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

  අමාත්ය මණ්ඩල පතිකා  අංක 12/1167/503/085 
හා 2012.08.20 හි අනුමැතිය මත ජාත්යන්තර 
රග්බි කීඩාංගණයක් ඉදිකිරීම සඳහා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත පවරා ඇත.  

 (ii) නැත 

  කිසිදු වන්දි මුදලක් ෙගවීමකින් ෙතොරව නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියට පවරන ෙලස අමාත්ය 
මණ්ඩල තීරණෙය් සඳහන් ෙව්.  

 (iii)   අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 

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

එම පාසල්වලට පහසුකම් අහිමිවීම ගැන අමාත්යතුමා දන්ෙන් 
නැත  කියනවා. ෙම් පිළිතුරට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම්දී ඒ 
පාසල්වලට පහසුකම් අහිමිවීම ගැනත්  ඇහුවා නම්, ඒ ෙතොරතුරුත් 
ගරු අමාත්යතුමාට දැන ගන්න තිබුණා ෙන්ද? 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙම් පිට්ටනිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරලා 

තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය අෙප් අමාත්යාංශෙය් අධීක්ෂණයට 
අයිති වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න 
අවස්ථාෙව්දී තමයි ෙමය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
පැවරුෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අනික් පශ්නවලට ලබා ගත් 

ෙතොරතුරුත් එක්ක, ''එම පාසල්වලට ඒ අවස්ථාව අහිමි වී 
තිෙබනවා ෙන්ද'' කියන පශ්නයටත් ෙතොරතුරු ලබා ගත හැකිව 
තිබුණා ෙන්ද?     

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, එය මෙග් අමාත්යාංශෙය් විෂයය පථයට 

අදාළ නැති නිසා මට උත්තරයක්  ෙදන්න බැහැ. අෙප් 
අමාත්යාංශයට ෙකොළඹ නගර සභාෙව් යම් යම් කාර්ය භාරයන් 
පැවරී තිෙබන නිසා තමයි මෙගන් ෙම් පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන්.  
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ෙම් පිට්ටනිය පවරද්දී කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී  ඔබතුමාත් ඊට පක්ෂව අත ඉස්සුවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ෙමය මෙග් අමාත්යාංශයට අයිති කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා දන්නවා ද, මම ඊට විරුද්ධව  කැබිනට් මණ්ඩලයට 

නිරීක්ෂණ දුන්  බව?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම ඒ කාරණය දන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහනම් ඒක දැනගන්න. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
එදා ඔබතුමාට සාමූහික වගකීමක් තිබුණා.  ඔබතුමා  අහන  

ෙම් පශ්නයට  උත්තරය ඔබතුමාම  දන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් නිරීක්ෂණ මම දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
හරි. ඔබතුමාෙග් නිරීක්ෂණ දුන්නාට, - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නිරීක්ෂණ දීලා තිෙබනවා නම්, මම ඒකට එකඟ වුණාය 

කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා අහපු පශ්නයට තමයි මම උත්තර දුන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාෙගන් මම අහන ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  ඒ 

පිට්ටනිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගැනීම නිසා, අවට 
තිෙබන පාසල් රාශියකට ෙගවීමකින් ෙතොරව ඒ පිට්ටනිෙය් 
වාර්ෂික පාඨශාලා තරග, කීඩා තරග පැවැත්වීමට තිබුණු අවස්ථාව 
නැති වුණාය කියන කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමා ෙසොයා බලනවා ද?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මන්තීතුමා, ඒ පවරන අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් විරුද්ධත්වය 

ෙපන්වලා ඒ සම්බන්ධෙයන් විසඳුමක් ෙහොයන්න තිබුණා. ඒක 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරුණාට පස්ෙසේ මට ෙදොස් 
කියලා වැඩක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමා දැන් මෙගන් අහන 
පශ්නය විසඳා ගන්න තිබුෙණ්, ඒ අවස්ථාෙව්දියි. නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියට පවරන ෙකොට ඒ පාසල්වලට අවාසියක් සිදු 
වනවා කියලා ඔබතුමා දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඒ ෙවලාෙව් මෙග් ස්ථාවරය 

නිරීක්ෂණයක් හැටියට දුන්නා කියලා මා සිංහෙලන් කිව්වා. ඕනෑ 
නම් ඉංගීසිෙයනුත් කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ඒක නැවත කීෙමන් 
ඒකට කිසියම් ෙදයක් අලුෙතන් එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ.  මම - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! අපි ෙම්ක ගැන දැන් වාදයකට - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමූහික වගකීම කියන්ෙන්, තමන් 

සුළුතරයක හිටියත් බහුතරෙය් මතය සමඟ එකඟවීමයි. ඒ මතයට 
එකඟ නැත්නම් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇයි, ෙමොකටද අස් ෙවන්ෙන්? - [බාධා කිරීම්] 

රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යතුරු පැදි ලබා දීම : විසත්ර 
அரச ஊழியர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள் வழங்கல் : 

விபரம் 
PROVISION OF MOTORCYCLES TO PUBLIC SERVANTS: 

DETAILS 
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3. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1) : 

(අ) (i) රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යතුරුපැදි ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් ෙම් වසර තුළ යතුරුපැදි ලබා දුන් 
ෙසේවකයන් සංඛ්යාව  ෙකොපමණද; සහ 

 (ii) එක් එක් ආයතනය අනුව යතුරුපැදි ලබා දුන් 
ෙසේවකයන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය් දී ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි, 
යතුරුපැදි සඳහා අය කරගත් රුපියල් පනසද්හසක 
(රු.50,000/=) මුදල නැවත ලබා දී ඇති ෙසේවක 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; සහ 

 (ii) යතුරුපැදි සඳහා අය කරගත් රුපියල් පනසද්හසක 
මුදල නැවත ලබා දී ඇති ෙසේවකයින්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) රාජ්ය ෙසේවකයන් සඳහා යතුරුපැදි ෙනොමිෙල් 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ නතර කර තිෙබ්ද; සහ 

 (ii) ෙමෙතක් අය කරගත් රුපියල් පනසද්හසක මුදල 
සියලුම ෙදනාට නැවත ලබා දීම සිදු කරන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   
(அ) (i) அரச ஊழியர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள் 

வழங்கும் ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் இவ்வாண்  
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் ெபற் க்ெகா க் 
கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

  (ii) ஒவ்ெவா  நி வனத்தின் அ ப்பைடயில் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் ெபற் க்ெகா க் 
கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
(ஆ) (i) கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் வாக்கு தி 

யளிக்கப்பட்டவா , ேமாட்டார் ைசக்கிள் 
க க்காக அறவிடப்பட்ட பா ஐம்பதாயிரம் 
( பா 50,000) ெதாைக தி ப்பிக் ெகா க்கப் 
பட் ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

   (ii) ேமாட்டார் ைசக்கிள்க க்காக அறவிடப்பட்ட 
பா ஐம்பதாயிரம் ெதாைக தி ப்பிக் 

ெகா க்கப்பட் ள்ள ஊழியர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
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(இ) (i) அரச ஊழியர்க க்கு இலவசமாக ேமாட்டார் 
ைசக்கிள் ெபற் க்ெகா க்கும் ேவைலத்திட்டம் 
நி த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைர அறவிடப்பட்ட பா ஐம்பதாயிரம் 
ெதாைகைய சகல க்கும் தி ப்பிக் ெகா க்கும் 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance:  
 

(a) Will he table - 

 (i) the number of public servants who received 
motorcycles within this year under the 
scheme to provide motorcycles to public 
servants; 

 (ii) separately the number of employees who 
have been provided with motorcycles in 
each Government institution? 

(b) Will he also table - 

 (i) the number of employees to whom the fifty 
thousand rupees (Rs.50,000) that was 
charged from them for the motorcycles has 
been repaid, as promised during the last 
Presidential Election; 

 (ii) the names of employees to whom the 
Rs.50,000 that was charged from them for 
the motorcycle has been repaid? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether the programme for distributing 
motorcycles free among public servants has 
been stopped; and 

 (ii) the date on which the Rs.50,000 that was 
charged from them up to now will be repaid 
to everyone? 

(d) If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුරු  ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙමම වසර තුළ යතුරු පැදි ලබා දුන් ක්ෙෂේත 
නිලධාරින් සංඛ්යාව 20,232කි. 

 (ii) ඔව්. 

 

  2015 වර්ෂය 
තුළ ඇණවුම් 
කළ යතුරු පැදි 
සංඛ්යාව 

2015.10.29 දින 
වන විට ෙබදා දී 
ඇති යතුරු පැදි 
සංඛ්යාව 

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 14,000 13,000 

ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා 20,546 7,232 

එකතුව 34,546 20,232 

(ආ) (i) යතුරු පැදි ලබා දුන් ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා 
ෙගවන ලද මුදල් ආපසු ලබා දී ෙනොමැත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) (i) 2014 ෙදසැම්බර් 31 වන දිනට මුදල් ෙගවා ඇති 
හිමිකම් ලබන ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා යතුරු 
පැදි ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ  ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පිළිතුර ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
මා අතුරු පශ්න ඇසීමට ෙපර ෙමම කාරණය ෙකෙරහි   
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ගරු 
අගමැතිතුමා ආරම්භෙය් දීම ඉතාම වගකීෙමන් යුතුව 
ඇමතිවරුන්ට දැනුම් දුන්නා, අදාළ විෂය භාර අමාත්යවරුන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිය යුතුයි කියලා. ගරු අගමැතිතුමා 
හැමදාම නියමිත ෙව්ලාවට ඇවිල්ලා රැස්වීම් ආරම්භ කරන 
අවස්ථාෙව් දී ෙම් ගරු සභාව තුළ රැඳී සිටිනවා. අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට ෙගෞරව කරනවා. නමුත් එතුමා කළ 
පකාශය බහුතරයක් ඇමතිවරුන් විසින් පිළිගන්නා බවක් 
ෙපෙනන්නට නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා එම කාරණය 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානයත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
අවධානයත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී  ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එම අවශ්යතාව පිළිබඳව අපි කිහිප විටක්ම සඳහන් කරලා 

තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමාත්,  මමත් ඒ පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  පසු ගිය ජනවාරි 08වැනි දා පැවැති ජනාධිපතිවරණය 
සඳහා  වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
මැතිවරණ පකාශනය තුළ රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යතුරුපැදි ලබා දීම 
පිළිබඳව සඳහන් කර තිබුණා. එතැන දී තමයි ෙම් ෙපොෙරොන්දුව 
ෙදන්ෙන්. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් අෙගෝස්තු 17වැනි 
දා පැවැති මහ මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද  මැතිවරණ 
පකාශනෙය් ෙම් පිළිබඳව සඳහනක් කරලා නැහැ.  රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට සැකයක් තිෙබනවා,  වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් - 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය - අෙගෝස්තු 17වැනි දා පැවැති මහ 
මැතිවරණය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන ලද  මැතිවරණ 
පකාශනෙය්  එම  කාරණය පිළිබඳව ගැබ් වී නැති නිසා,  
පතිපත්තිමය කාරණාවක් වශෙයන් ෙම්ක පතික්ෙෂේප කරලා 
තිෙබනවා ද කියලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඉල්ලුම් කළ සහ මුදල් ෙගවූ අයට ඒවා ලබා දීම  දිගටම 

කියාත්මක ෙවනවා. 
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ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් තැන්පත් කළ නමුත් ඒ අවස්ථාව 

ෙනොලැබුණු රාජ්ය ෙසේවකයන් විශාල පිරිසක්  - විෙශේෂෙයන් 
ෙපොලිස් ෙසේවාව පමුඛව -  සිටිනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, සමහර දිස්තික්කවල පසු ගිය කාලෙය්ත් - 

සති ෙදකකට විතර ඉස්සරෙවලා - ෙම් යතුරුපැදි ලබා දුන්නා.  ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ දිගටම කියාත්මක ෙවනවා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමාට වගකීෙමන් කියන්න පුළුවන් ද, ආණ්ඩුව ෙම් 

පතිපත්තිෙයන් බැහැර ෙවලා නැහැ, සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන්ට, 
විෙශේෂෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට  යතුරුපැදි ලබා ෙදනවා කියලා. 
මාධ්යෙව්දි සෙහෝදරයකු මට කිව්වා,  එදා Town Hall  එක තුළ 
ඇති වුණු අරගලෙය් දී, ඒ පහර දීපු ෙපොලිස් නිලධාරින් කියලා 
තිෙබනවා කියලා, "අපි සල්ලි බැඳලාත් අපට තවම බයිසිකල් 
හම්බවුෙණ් නැහැ" කියලා. මම කියන්ෙන් ඒ නිසා ඒ සිදුවීම 
වුණාය කියලා ෙනොෙවයි. රාජ්ය ෙසේවය ඇතුෙළේ එෙහම 
අසහනයක් තිෙබනවා; බලාෙපොෙරොත්තු කඩවීමක් තිෙබනවා. එම 
නිසා පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙමය අත්හැරලා නැහැ කියන 
පකාශය ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මුදල් ෙගවපු අයට ඒක කමානුකූලව ලැෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මීට ෙපර සියලුම ෙදනා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

ඉල්ලීම් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම හිතන්ෙන් ඒක පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන් මුදල් 

ඇමතිතුමාෙගන්. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම දන්නවා. මම ඔබතුමාව අපහසුතාවට පත් කරන්න 

හදනවා ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපහසුතාවක් ෙනොෙවයි, වැඩි දුරට එතුමාෙගන් එය පැහැදිලි 

කර ගන්න පුළුවන්. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් අවසාන පශ්නය ෙමයයි. යම් කිසි විධියකට ෙමවර අය 

වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී ෙම් පිළිබඳව නිශ්චිත 
සහතිකයක් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දීම සඳහා ඔබතුමා  මුදල් 
ඇමතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් යම් කිසි 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙම් ෙව්ලාෙව් රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙදන්න     
පුළුවන් ද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙපොෙරොන්දුවක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා අය 

වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරනෙකොට ඔබතුමාට එය පැහැදිලි කර 
ගන්න පුළුවන්.  

 
සංසක්ෘතික සහකාර අධ්යක්ෂ තනතුර : සුදුසුකම් 

கலாசார உதவிப் பணிப்பாளர் பதவி : தைகைமகள்  
POST OF ASSISTANT DIRECTOR OF CULTURAL AFFAIRS : 

QUALIFICATIONS 
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4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):  

(අ) (i) 1994.02.26 දින සංසක්ෘතික නිලධාරි තනතුරට 
බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගය පැවැත්වූ බවත්; සහ 

 (ii) 1998.06.23 දින උක්ත විභාගය සමත් වූ පිරිස 
සංසක්ෘතික නිලධාරින් ෙලස බඳවා ගත් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සංසක්ෘතික නිලධාරින් සංසක්ෘතික සහකාර 
අධ්යක්ෂ තනතුරට උසසව්ීම් ලැබීමට සම්පූර්ණ 
කළ යුතු සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වන විට එම සුදුසුකම් සපිරූ සහ උසසව්ීම් හිමි 
ෙනොවූ නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම නිලධාරින්ට උසසව්ීම් ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; සහ 

 (iv) එෙසේ නම්,  එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) 1994.02.26ஆம்  திகதியன்   கலாசார 
உத்திேயாகத்தர் பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கான 
ேபாட் ப் பாீட்ைச நடத்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) 1998.06.23ஆம் திகதியன்  ேமற்ப  பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடந்தவர்கள் கலாசார உத்திேயாகத்தர் 
களாக ஆட்ேசர்க்கப்பட்டார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
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( ஆ) (i )  கலாசார உத்திேயாகத்தர்கள் கலாசார உதவிப் 
பணிப்பாளர் பதவிக்கு பதவி உயர்  
ெப வதற்கு ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய 
தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

   (ii) இன்றளவில் ேமற்ப  தைகைமகைளப் ர்த்தி 
ெசய் ள்ள மற் ம் பதவி உயர் கள் 
கிைடக்கப்ெபறாத உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்க க்குப் பதவி 
உயர் கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Internal Affairs, Wayamba 

Development and Cultural Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the competitive examination for recruitment 
to the post of Cultural Officers was held on 
26.02.1994; and 

 (ii) the individuals who passed the aforesaid 
examination were recruited as Cultural 
Officers on 23.06.1998? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the qualifications that the Cultural Officers 
should fulfill in order to be promoted to the 
post of Assistant Director of Cultural 
Affairs; 

 (ii) the number of officers who have completed 
the above qualifications and were deprived 
of the aforesaid promotion; 

 (iii) whether measures will be taken to grant 
promotions to aforesaid officials; and 

 (iv) if so, what that date is? 

(c) If not, why? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා (අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදමි.  

(අ) (i)  ඔව්. 

          (ii)  ඔව්. 

(ආ)     (i)  සංසක්ෘතික නිලධාරි තනතුෙර් අවුරුදු 15ක 
සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති 
නිලධාරින්ෙගන් අභ්යන්තරව ඉල්ලුම්පත් කැඳවා 
ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින් බඳවා ෙගන 
ඇත.    

 (ii) ෙනොමැත. 

 (iii) විධිවිධාන ෙනොමැත. 

  2012.07.16 දිනැති කාර්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
අනුව සංසක්ෘතික සහකාර අධ්යක්ෂ 
(ෙදපාර්තෙම්න්තුගත) තනතුර අෙහෝසි කර ඇත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අමප/12/0167547/004 හා 2012.02.22 දිනැති අමාත්ය 
මණ්ඩල සංෙද්ශය මඟින් වැටුප් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශ මත සංසක්ෘතික සහකාර අධ්යක්ෂ 
(ෙදපාර්තෙම්න්තුගත) තනතුර පවත්වාෙගන යාම 
නිර්ෙද්ශ කර ෙනොමැත. 

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

ෙමයයි. සංස්කෘතික සහකාර අධ්යක්ෂ ධුර අෙහෝසි කිරීම සඳහා 
ෙහේතු පාදක වුණු කාරණය ෙමොකක්ද කියා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මුලින්ම දැනගන්න කැමැතියි. ෙමෙහම 
තනතුරක් වුවමනා නැහැ කියලා එදා තීන්දුවක්  ෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
පසු ගිය කාලය තුළ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් එම නිර්ෙද්ශය 

කරලා නැහැ. ඒක ඒ කාලෙය් සිදු වුණු ෙදයක් නිසා ෙම්කට ෙහේතු 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 

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

අපි දන්නවා, තරග විභාගයක් හරහා සංස්කෘතික නිලධාරින් 
විධියට පිරිසක් බඳවා ගන්නවා කියලා. එෙසේ බඳවා ගන්නා පිරිස 
විශාම යන අවස්ථාව දක්වා ඒ අයට වැටුප් වර්ධක ලබා දීෙම් 
කියාවලියට අමතරව උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා අලුත් තනතුරු 
ධුරාවලියක් අමාත්යාංශය විසින් සකස් කරනවා ද සහ නැවත 
සැරයක් ෙම් තනතුර අවශ්යයි කියන පදනෙම් ඉඳෙගනද ඔබතුමා 
වැඩ කරන්ෙන්, එෙහම නැත්නනම් ඔබතුමාත් ඉන්ෙන් ෙම් 
තනතුර අවශ්ය නැහැයි කියන පරණ තීරණෙය්ම ද? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
මට ෙත්ෙරනවා ෙම් කමෙව්දෙය් ෙවනසක් අවශ්යයි කියලා. ඒ 

අනුව ඉදිරි කාලය තුළ තනතුරු සකස් කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරනවා.  

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

ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමතියි, දැන් සංස්කෘතික නිලධාරින් 
සහ සංස්කෘතික අධ්යක්ෂවරු, සහකාර අධ්යක්ෂවරු, සමහර 
තැන්වලදී නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂවරුන්ට ෙම් තනතුරු තිෙබනවා. 
පුද්ගලයනුත් ඉන්නවා. හැබැයි, අපි දන්නවා, සංස්කෘතික 
අමාත්යාංශයට ලැෙබන සීමිත පතිපාදන තුළ ඔවුන්ෙගන් 
කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් අමාත්යාංශවලට අතීතෙය්දී ලබා ගන්නට 
බැරි වුණු බව. වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුව පිළිබඳව ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිලධාරින්ෙග් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. සමහර 
නිලධාරින් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත්වීම ෙකෙරහිත් සුභවාදීව 
දැක්කා සහ උදව් කළා. එම නිසා ෙම් සංසක්ෘතික ක්ෙෂේතය 
ඉදිරියට ෙගනියන්න තිෙබන සහ ලැෙබන අරමුදල්වලට අමතරව 
වැඩි අරමුදල් පමාණයක් අරෙගන ෙම් නිලධාරින්ට තමුන්ෙග් 
නිර්මාණශීලීත්වෙයන් වැඩ කරන්න අමාත්යාංශෙය් තිෙබන 
උපායශීලී කියාමාර්ග ෙමොනවාද?  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද සංස්කෘතික නිලධාරින් වශෙයන් 426 

ෙදෙනක් ඉන්නවා. 1999 වර්ෂෙය් නිලධාරින් 70 ෙදෙනක් බඳවා 
ෙගන තිෙබනවා. 2005 වර්ෂෙය් සහකාර වශෙයන් 218 ෙදෙනක් 
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනා උපාධිධාරින්. ඒ වාෙග්ම 
2012 වර්ෂෙය් උපාධිධාරින් 138 ෙදෙනක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. 
සියලු නිලධාරින් 426 ෙදෙනක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් දිහා බලන ෙකොට නිලධාරින් 
වශෙයන් ෙමොවුන්ෙග් යම් යම් අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. 
ෙමම අමාත්යාංශය මම භාර අරෙගන මාස කිහිපයයි ෙවන්ෙන්. 
නමුත් අපි ලබන වසෙර් සිට ෙම් අයට අයත් වැඩ පිළිෙවළවල් 
සකස් කරලා ෙම් අයට යම් යම් වැඩ පිළිෙවළවල්වල නියැෙලන්න 
පුළුවන් විධියට මම කටයුතු සූදානම් කරලා තිෙබනවා.  

 
රාජ්ය බැංකුවලින් සමුපකාර සමිතිවලට ලබා දී තිබූ 

ණය : කපා හැරීම 
அரச வங்கிகள் கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு வழங்கிய 

கடன்கள் : பதிவழிப்  
LOANS TO CO-OPERATIVE SOCIETIES BY STATE BANKS: 

WRITE OFF 
131/’15 

5.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) පසු ගිය රජය විසින් රාජ්ය බැංකුවලින් සමුපකාර 
සමිතිවලට ලබා දී තිබූ ණය කපා හැරීමට 
තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේනම්, එම තීරණය කියාත්මක වූ දිසත්ික්ක 
කවෙර්ද; සහ 

 (iii) එම තීරණය රත්නපුර දිසත්ික්කෙය් ෙමෙතක් 
කියාත්මක ෙනොවීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:   

( அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் அரச வங்கிகளின் 
லம் கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு வழங்கப்பட்ட 

கடன்கைள பதிவழிக்கத் 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்தத் தீர்மானம் நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்ட மாவட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) அந்தத் தீர்மானம் இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் 
இ வைர நைட ைறப்ப த்தப்படாைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether a decision has been taken to write 
off the loans provided to co-operative 
societies by the previous Government from 
the State banks; 

 (ii) if so, the districts in which that decision 
came into effect; and 

 (iii) the reasons as to why that decision was not 
implemented in the District of Ratnapura? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 
Commerce) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  මහජන බැංකුව විසින් සමුපකාර සමිතිවලට ලබා දී 
තිබූ හඳුනා ගත් ණය කපා හැරීමට තීරණය කර 
ඇත. 

 (ii)  කිසිදු දිසත්ික්කයක කියාත්මක වී නැත. 

 (iii)  ඉහත අංක (ii) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පිළිතුරට ස්තුතිවන්ත 

ෙවමින් මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහනවා. මහජන බැංකුව 
විසින් සමුපකාර සමිතිවලට ලබා දී තිබූ හඳුනා ගත් ණය කපා 
හැරීෙමන් සමුපකාර සමිතිවලට යම්කිසි ෛධර්යයක් ලබා දීමට 
ගත් තීරණය කියාත්මක කිරීමට ඔබතුමන් කටයුතු කරනවා ද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, එය පසුව දැනුම් ෙදන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2008 වර්ෂයට අදාළ පශන්යක් අහලා 

තිෙබන්ෙන්. අමාත්යාංශය තුළින් ෙම් පිළිබඳව නැවත ෙසොයා බලා 
පසුව උත්තරයක් ෙදන්නම්.  

293 294 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා ෙසොයා බලා පිළිතුරක් ෙදනවා ද? 

 

ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ඔව්. 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ඔබතුමා ගනු ලබන 

තීරණය ෙහෝ ඒ පිළිබඳ ගන්නා වූ පියවර සමුපකාර සමිතිවලට 
කිසියම් ආකාරයකට ඔබතුමා දන්වා යවනවා ද, එෙසේත් නැත්නම් 
එම තීරණය ඔබතුමාට දන්වා යැවිය හැකි ද? 

 

ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි,  අමාත්යතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර ඒ පිළිබඳව 

තීන්දුවක් ගන්නවා. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2008 වර්ෂෙය්දී සමුපකාර විෂය භාරව සිටි අමාත්යවරයා 

වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, ඔබතුමාට දීලා තිෙබන පිළිතුෙර් 
කිසියම් අසම්පූර්ණ බවක් තිෙබන බව.  තීරණයක් ෙනොව ඉතා 
පැහැදිලි ෙලස මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
ලාංකීය සමුපකාර ව්යාපාරය ඔසවා තැබීම සඳහා සියලුම ණය 
කපා හැරීමට සම්මත වූ අය වැය ෙයෝජනාව අනුව ලංකාෙව් 
සමුපකාරවල ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොවූවිරූ ණය පමාණයක් 
කපා හැරියා. ඒක ෙකෝටි පෙකෝටි සංඛ්යාත මුදලක්. මම ගරු රාජ්ය 
අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි, ෙම් පශ්නයට අදාළව 
ඒ එක් එක් සමුපකාර සමිතිවල නියමිත ආකාරයට රාජ්ය බැංකු 
විසින් කපා හරින ලද ණය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ෙල්ඛනයක්  
ඔබතුමාෙග් ඇමතිවරයා මාර්ගෙයන් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න කියා. එෙහම නැත්නම් ෙම් පිළිතුර වැරැදියි. 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. ඒක ෙසොයා බලා 

ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
විල්පත්තු අභය භූමිය තුළ අධි සංෙව්දී කලාපෙය් 

පදිංචිකරුවන්: ඉවත් කිරීම 
வில்பத்  சரணாலய உயர் கூ ணர் வலயத்தில் 

வசிப்ேபார் : ெவளிேயற்றல் 
RESIDENTS IN HIGH SENSITIVE ZONE OF WILPATTU 

SANCTUARY: EVACUATION  
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6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ                 

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) විල්පත්තු අභය භූමිය තුළ අධි සංෙව්දී කලාපෙය් 
පදිංචි වී සිටින ජනතාව ඉන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන් ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර් ද; සහ 

 (iii) එම ජනතාවට ෙවනත් ප ෙද්ශයන්හි ඉඩම් ලබා 
ෙදන්ෙන් ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත අභය භූමිෙය් පදිංචි පුද්ගලයන්ට එෙරහිව 
පියවර ෙගන තිෙබ් ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; සහ 

 (iii) වැරදිකරුවන්ෙග් නම්, ලිපින හා තනතුරු 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) வில்பத்  சரணாலயப் பிரேதசத்தின் உயர் 
கூ ணர் வலயத்தில் வசிக்கும் மக்கைள 
அங்கி ந்  அகற் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா; 

   (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

  (iii) ேமற்ப  மக்க க்கு ேவ  இடங்களில் 
காணிகள் வழங்கப்ப மா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  சரணாலயப் பிரேதசத்தில் 
வசிப்ேபா க்கு எதிராக நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

    (ii) ஆெமனில், குறித்த நடவ க்ைககள் யாைவ; 

   (iii) குற்றவாளிகளின் ெபயர், கவாி மற் ம் 
பதவிகள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to evacuate the 
people residing in the High Sensitive Zone 
of Wilpattu Sanctuary;  

 (ii) If so, what that date is; and  

 (iii) whether the aforesaid people will be 
provided with lands in other areas? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps have been taken against the 
people residing in the above sanctuary;  

 (ii) if so, what those steps are; and 

 (iii) the names, addresses and designations of 
the offenders? 

(c)  If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) විල්පත්තු උතුරු අභයභූමිය තුළ ජනතාව පදිංචිව 
ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

 (ආ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

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

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර  සති ෙදකකට කලින් මට හම්බ 
වුණා නම් එය මා පිළිගන්නවා. හැබැයි,  ඔබතුමාත් දකින්න ඇති 
සමාජජාලා ෙවබ් අඩවි හරහා පසු ගිය දවස්වල එක්තරා ඡායා 
රූපයක් සංසරණය වුණ බව. ඒ ගැන වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙසොයා බැලුවා. විල්පත්තු අභය භූමිෙය් 
සංෙව්දී කලාපය තුළ සතුන් ඡායාරූප ගත කරන්නට සවි කරපු 
කැමරාවක සටහන් වී තිබුණු ඡායාරූප අනුව කාන්තාවක් එහි  
පදිංචි වී සිටිනවාය කියා දැන ගන්න ලැබුණා. ඒ කාන්තාව 
මානසික පශ්නයකින් ෙපෙළන බවත් දැන ගන්න ලැබුණා. ඒ 
අනුව ෙමහි කිසිවකු නැහැයි කියන්න බැහැ. ඉඳලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙවනම කථාවක්. හැබැයි, දැන් buffer zone එෙක් පදිංචි කිරීම 
ගැනත් කථා කළා. ෙම් buffer zone එක සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට වගකීමක් නැද්ද? ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂිත වනවැස්ම                  
-buffer zone-  රැකුෙණොත් තමයි සංෙව්දී වනය රකින්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ඒ සඳහා අමාත්යාංශයට තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාන්තාවක් සිටිනවා කියන එක මමත් 

පින්තූරවලින් දැක්කා. මුස්ලිම් කාන්තාවක්, සිහි විකල් වූ 
කාන්තාවක්. ඇයෙග් පවුෙල් අය  නැහැ. ඒ අයව ෙහොයමින් ඇය 
හැම තැනම ඇවිද ඇවිද ඉන්නවා ලු. ඇය අනාථ වී සිටින 
කාන්තාවක් බවටයි මට වාර්තා ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට 
buffer zone එක එහා පැත්ෙත් කැලෑ ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මන්නාරමට පාරක් දමන්න ඉල්ලා 
තිෙබනවා. අපි ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.    

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පුත්තලම - මන්නාරම පාර දමන්න ෙදන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ. පුත්තලම - මන්නාරම පාර විල්පත්තුව ඇතුළතින් 

දමන්න බැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම්ක මැදින්ෙන් යන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විල්පත්තුව මැදින් ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා විල්පත්තුවට නිතරම ගිය ෙකෙනක්. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. සතුන් සිටින පෙද්ශයක් නිසා 

විල්පත්තුව ඇතුෙළන් අපට පාරක් ෙදන්න බැහැ. කිසිෙවක් පදිංචි 
ෙවලාත් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, තවත් අතුරු පශ්න 

තිෙබනවා ද? 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
මිනිසුන් විශාල වශෙයන් පදිංචි වුණාම, පරිසර අමාත්යාංශෙය් 

අය සමඟ කථා කරලා, වනජීවී අමාත්යාංශෙය් අය සමඟ කථා 
කරලා, සියල්ලන්ෙග්ම එකඟතාව උඩ සියලුම අය එක තැනකට 
ෙගනැල්ලා ලංකාෙව් ඕනෑ තරම් buffer zones ෙවනස් කර 
තිෙබනවා.  

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

ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා යාල කියන්ෙන් ෙම් වාෙග්ම සංෙව්දී 
කලාපයක් බව. ඔබතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබොෙහෝ 
මන්තීවරු, අමාත්යවරු යන ස්ථානයක් තමයි, කැබිලිත්ත 
ෙද්වාලය. කැබිලිත්ත ෙද්වාලය සහ ඒ අවට ඉතාම නරක විධියට 
ප්ලාස්ටික්වලින්, අපදව්යවලින්, මිනිසුන් පරිහරණය කළ ෙවනත් 
ෙවනත් ෙනොදිරන අපදව්යවලින් ෙම් වන විට කිලිටි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමය සංෙව්දී කලාපයක්. කැබිලිත්ත පූජා භූමිෙය් 
අනන්යතාව රකින ගමන්, ආරක්ෂා කරන ගමන්ම, ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය මත වැඳුම් පිදුම් කරන්න ඉඩ ෙදන ගමන්ම, පරිසර 
සංෙව්දී කලාපය රකින්නට අමාත්යාංශයට තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එය ෙමම පශ්නයට අදාළ ෙනොවුණත්, 

ඒක වැදගත් පශ්නයක් වනවා. මැණික් ග ෙඟන් එෙගොඩ, ඒ 
කියන්ෙන් ෙකොටියාගල පැත්ෙතන් එන ස්ථානෙය් වනජීවී 
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අමාත්යාංශෙයන් කුටියක් දාලා ආරක්ෂා කරන්න සූදානම් වුණු 
අවස්ථාෙව්දී, ඒ ස්ථානය වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අයිතියි කියා ඒ නිලධාරිනුත් අරෙගන ගිහින් පශ්නයක් මතු වුණා. 
ඒකට නීතිපතිතුමාෙගන් අපට උත්තරයක් ලැෙබ්වි. නමුත්, මා 
පැහැදිලිව කියනවා කැබිලිත්ත ශුද්ධ භූමියට අදාළ පෙද්ශෙය් අප 
දැඩි පාලනයකින් කටයුතු කරන බව. ඒ පැත්තට අපිරිසිදු අය යන 
එන එක නවත්වන්න, ඒ වාෙග්ම අපිරිසිදු කිරීම වළක්වන්න වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක එකතු ෙවලා අප පියවර 
ගන්නවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්ද මැතිතුමා.  

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

නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක හරස් 

පශ්නයක් වාෙගයි. ඔබතුමා අහන කාරණය ගරු ඇමතිතුමා  
පහදලා ෙදයි. ෙම් ගැන වාද කරන්න අවශ්ය නැහැ. දැන් අපි 
සභාෙව් අනික් වැඩ කටයුතුවලට යමු.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්ද මහතා.  

 
 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 

 

යාපනය ෙකොටුව පතිසංසක්රණය කිරීම 
யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயின் னரைமப்  

RESTORATION OF JAFFNA FORT 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 23

(2)இன்கீழ் யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைட ெதாடர்பாக வினா 
எ ப் வதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு நன்றிையத் ெதாிவித் 

க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கா க் ேகாட்ைடைய அ த்  இலங்ைகயி ள்ள ெபாிய 
ேகாட்ைட யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயாகும். யாழ்ப்பாண அரசு 
1619இல் ேபார்த் க்கீசாின் ேநர  ஆட்சியின்கீழ் வந்த ம் 
நல் ாி ந்த தைலநகைர யாழ்ப்பாணத் க்கு மாற்றி, அங்கு 
யாழ். குடாக் கடைல அண்  ேகாட்ைடையக் கட் னார்கள். 
1619ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம் பா காப் க் க தி 
ேகாட்ைடையக் கட் வதற்கு ேபார்த் க்கீசாின் ேகரள 

தைலைமயகம் யாழ்ப்பாணத்தின் ஆ நராக இ ந்த பி ப் 
ேப  ஒ ேவரா க்கு அ மதியளித்த . இ ந் ம், 
ெபா த்தமான இடத்ைதத் ேத க் கண்டறிந்ததன் பின்னர் 
1625இல் கட் டப் பணிகள் ஆரம்பமாயின. சுமார் 8 
வ டங்களில் அப்பணிகள் ர்த்தியைடந்தன. ஆனால், 4 
வ டங்களில் - 1629இல் இக்ேகாட்ைட பயன்ப த்த க்கு 
உட்ப த்தப்பட்ட .  

ஓரள  ச ர வ வத்தில் அைமந்தி ந்த இக்ேகாட்ைடயின் 
ைலகளில் காவலரண்க ம் பக்கச் சுவர்களின் மத்தியில் 

அைரவட்ட வ வ அரண்க ம் அைமக்கப்பட்டன. பின்னர், 
1658ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 22ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணத்ைதக் 
ைகப்பற்றிய ஒல்லாந்தர், ம நாள் 23ஆம் திகதி 
இக்ேகாட்ைடைய உைடத்  பின்னர் திதாகக் கட் னர். 
க ங்கற்கள் மற் ம் பாைறகளால் ஐங்ேகாண வ வத்தில் 
இக்ேகாட்ைட நிர்மாணிக்கப்பட்ட . 52 ஏக்கர் பரப்பளைவக் 
ெகாண்ட இக்ேகாட்ைடயின் உட் றமாக ஒல்லாந்தர் மற் ம் 
ஆங்கிேலயர் அைமத்த பல கட் டங்கள் உள்ளன. அவற் ள் 
பீரங்கித் தளங்கள், ஆ தக் களஞ்சிய அைறகள், சுரங்க 
அைறகள், சிைறச்சாைலகள், நிர்வாக ைமயங்கள், வி ந்தினர் 
வி தி, இராணி மாளிைக, கிறிஸ்தவ ஆலயம், இந்  ஆலயம், 
விைளயாட்  அரங்கம் என்பன க்கியமானைவயாகும். இ  
இக்ேகாட்ைடயின் வரலாறாகும்.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் யாழ். ேகாட்ைட பற்றிய சில 
வினாக்கைள எ ப்ப வி ம் கின்ேறன். யாழ். ேகாட்ைடயில் 
2010ஆம் ஆண்  ெதாடங்கப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சி மற் ம் 

னரைமப்  நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான ேவைலத் 
திட்டங்கள் 2018ஆம் ஆண் ேல த்தப்ப வதாகத் 
தீர்மானிக்கப்பட்ட . ஏெனன்றால், ெநதர்லாந்  அரசினால் 
வழங்கப்பட்ட 40 சத தமான நிதியிைன 2012ஆம் ஆண் ல் 
ெசலவழித்  க்க ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைக அந்த 
அரசினால் வி க்கப்பட்ட . ஆனால் காலநிைல சீாின்ைம 
காரணமாக அந்த நிதி 2014ஆம் ஆண் ல்தான் ெசலவழித்  

க்கப்பட்ட . எனேவ, தற்சமயம் நைடெப கின்ற பணிகள் 
யா ம் இலங்ைக அரசின் நிதிெயா க்கீட் ேலேய 
நைடெபற்  வ கின்றன. குறித்ெதா க்கப்பட்ட 18 
இடங்களில் 1 - 6 வைரயான இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சி 
மற் ம் னரைமப் ப் பணிகள் ைமயாக வைடந்  
விட்டன. மீதியாக ள்ள 7 - 18 வைரயான  இடங்களில் அைவ 
தற்சமயம் நைடெபற்  வ கின்றன.  

"யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயின் அகழ்வாராய்ச்சி மற் ம் 
னரைமப்  நடவ க்ைககள் எப்ேபா  ைட ம்?" 

என்ப  என  தலாவ  வினாவாகும். 

இலங்ைகயில் ேபார்த் க்கீசர், ஒல்லாந்தர் மற் ம் 
ஆங்கிேலயர் காலங்களில் கட்டப்பட்ட ேகாட்ைடகள் 
1948இல் இலங்ைக சுதந்திரமைடந்ததன் பின்னர் 
சுற் லாத் ைற ைமயங்களாக மாற்றம் ெபற் ள்ள டன், 
அக்ேகாட்ைடகள் அப்பிரேதசங்களின் க்கிய நிர்வாக 
ைமயங்களாக ம் இ ந்  வ கின்றன. ஆனால், 
யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயான  2009ஆம் ஆண் வைர 
இரா வ ைமயமாகேவ ெசயற்பட்  வந் ள்ள . எனேவ, 
யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடப் பரப்ைப பல்ேவ  ேதைவக க்குப் 
பயன்ப த்தலாெமன்பைத இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், யாழ்ப்பாண நகாில் அரச நி வனங்கள் 
அைமப்பதற்கு இடப்பற்றாக்குைற நில ம்ெபா , மிகப் 
ெபாியெதா  நிலப்பரப்  பயன்பாட் க்குட்படாதி ப்பைத 
ஒ  விரயமாகேவ நான் க கின்ேறன். இக்ேகாட்ைடக்குாிய 
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52 ஏக்கர் ெமாத்த நிலப்பரப்பில் 34 ஏக்கர் நிலப்பரப்  
ேகாட்ைடயின் உட்பகுதியில் எவ்வித பயன்பா க மின்றி 
இ க்கின்ற  என்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  
 

" த்தம் ற்  சுமார் 6 வ டங்கள் கழிந் ள்ள 
தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில், இக்ேகாட்ைடைய உாிய 
வைகயில் னரைமப் ச் ெசய் , சுற் லாத் ைற உட்பட 
பல்ேவ  ேதைவக க்குப் பயன்ப த்த நடவ க்ைக 
எ க்காத  ஏன்?" என்ப  என  அ த்த ேகள்வியாகும். 

 
இலங்ைகயில் எட்  இடங்கள் உலக மர ாிைம 

ைமயங்களாக ம் சுற் லா ைமயங்களாக ம் ெசயற்பட்  
வ கின்றன. ஆனால், வட இலங்ைகயில் ஓாிடம்கூட உலக 
மர ாிைம ைமயமாக இ வைரயில் பிரகடனப்ப த்தப் 
படவில்ைல என்பைத ம் நான் இங்கு சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

 
எனேவ, "யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடைய உலக மர ாிைம 

ைமயமாக அைமப்பதற்கு ஏன் நடவ க்ைக எ க்க யா ?" 
என்ப  என  வினாவாகும். 

 
அேதேநரம், நாட் ல் ஏைனய இடங்களில் 

இ ப்பைதப்ேபான்  தகவல் ைமயங்கள் வட பகுதியில் 
இல்ைல. ஆகேவ, வட பகுதி ெதாடர்பிலான அைனத்  
விபரங்கைள ம் அறியக்கூ ய வைகயில் தகவல் ைமயம் 
ஒன்றிைன ம் உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட் ச் சுற் லாப் 
பயணிகள் வட இலங்ைகயின் வரலா , கலாசாரம், பண்பா  
என்பவற்ைற ைமயாக அறிந் ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் 
அ ங்காட்சியகம் ஒன்றிைன ம் அைமக்கக்கூ ய 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்கலாம்.  

 
ஆகேவ, "அங்கு தகவல் ைமயம், அ ங்காட்சியகம் 

ேபான்றைவ அைமப்பதற்கு ஏன் நடவ க்ைக எ க்க 
யா ?" என்ப  அ த்த ேகள்வியாகும். 
 
ேகாட்ைடக்குள் அழிவைடந்  காணப்ப கின்ற இராணி 

மாளிைக னரைமப் ச் ெசய்யப்பட்  எம  கலாசாரத்ைத ம் 
பண்பாட்ைட ம் பிரதிப க்கத்தக்க வைகயில் கலாசார 
மண்டபம் ஒன்றிைன ம் க த்தரங்கு மண்டபம் ஒன்றிைன ம் 
அைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கலாம்.  

 
ஆகேவ, "எம  கலாசாரம், பண்பா  என்பவற்ைறப் 

பிரதிப க்கக்கூ ய வைகயில் கலாசார மண்டபம் மற் ம் 
க த்தரங்கு பண்டபம் ஆகியன அைமப்பதற்கும் 
ேகாட்ைடக்குள் உள்ள இந்  ஆலயம் தற்ேபா  னரைமப் ச் 
ெசய்யப்பட் ப்ப ேபால், அழிவைடந்  காணப்ப கின்ற 
கிறிஸ்தவ ஆலயத்ைத ம் னரைமப் ச் ெசய்வதற்கு ஏன் 
நடவ க்ைக எ க்க யா ?" என்பைத ம் நான் வினவ 
வி ம் கின்ேறன். 

 
இன்  இக்ேகாட்ைடையச் சுற்றிப் பார்ப்பதற்ெகன ஓரள  

சுற் லாப் பயணிகள் வ ைகத கின்றனர். சுற் லாப் 
பயணிக க்ேகற்ற வசதிக ம் அவர்கைள ஈர்க்கக்கூ ய 
அம்சங்க ம் நிைறவாக இ ப்பின் ேம ம் பல சுற் லாப் 
பயணிகளின் வ ைகைய நாம் எதிர்பார்க்கலாம். அதற்ேகற்ற 
வைகயில் உகந்த தரத் டன் இக்ேகாட்ைடையப் னரைமத் , 
ெச ைமயாகக் காட்சிப்ப த்தி, யாழ். மாவட்டத்தில் சுற் லாப் 

பயணிகளின் மனங்கவர் பகுதியாக மிளி ம் வைகயில் 
இப்பகுதிைய அைமந்தால், சுற் லாப் பயணிகளின் 
வ ைக ம் அதிகாிக்கும்; அதனால் இத் ைற சார்ந்த 
வ மான ம் அதிகாிக்கும்.  

ஆகேவ, "யாழ். ேகாட்ைடக்குள் அழிவைடந் ள்ள 
வி ந்தினர் வி திைய - warehouse - மீள் உ வாக்கஞ் ெசய்  
சுற் லாப் பயணிகள் தங்கும் வி தியாக மாற்ற ஏன் 
நடவ க்ைக எ க்க யா ?" என்ப  என  அ த்த 
ேகள்வியாகும். 

 
ேகாட்ைடயின் ெவளிப் ற வடபகுதி தற்ெபா  கனரக 

வாகனங்கள் தாிப்பிடமாக ம் ர இடங்க க்கான ேப ந் ச் 
ேசைவகள் குறிப்பாக யாழ் - ெகா ம்  தனியார் ேப ந் ச் 
ேசைவகள் நைடெப ம் இடமாக ம் இ க்கின்ற . 
யாழ்ப்பாணத்தில் தனியார் ேப ந் கைள நி த் வதற்குப் 
ெபா த்தமான ேப ந்  நிைலயெமான்  இல்லாமல் இ ப்ப  
பல்ேவ  பிரச்சிைனகைளத் ேதாற் வித் ள்ள டன், 
ேகாட்ைடயின் வட பகுதியின் நிலக் காட்சிைய ம் 
பாதித் ள்ள . அேதேநரம், ேகாட்ைடயின் ேமற்குப் பகுதி 
தற்ெபா  ஊர்காவற் ைற தி அபிவி த்திக்குத் 
ேதைவயான கற்கள், களிமண் ேபான்றைவ ேசமித்  
ைவக்குமிடமாகப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற . இவ் தி 
ேவைலகள் ற் ப்ெப ம்ெபா  இப்பிரேதசத்தின் 
நிலக்காட்சி ேமம்ப த்தப்பட்  சுற் லாப் பயணிகைளக் 
கவ ம் வைகயில் அைமக்கப்பட ேவண் ம்.  

 
ேகாட்ைடயின் ெவளிப்பகுதியில் வடக்ேக ைரயப்பா 

விைளயாட்டரங்கு அைமந் ள்ள . இ  தற்ேபா  
ப்ெபா  ெபற்  வ கின்ற . அதன ேக நீண்டகால 

வரலாற்ைறக் ெகாண்ட னியப்பர் ஆலயம் அைமந் ள்ள . 
இப்பகுதி ம் தற்ேபா  ப்ெபா  ெபற் க் 
காணப்ப கின்ற . ம றத்தில், கடேலாரப் பகுதி நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயால் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  
மக்கள் ஓய்ெவ க்கக்கூ ய வைகயி ம் உடற்பயிற்சிகளில் 
ஈ படக்கூ ய வைகயி ம் ஆக்க ர்வமான வைகயில் 
அைமக்கப்பட் ள்ள .  

 
"ேகாட்ைடயின் ெவளிப் றமான, தற்ேபா  ைகவிடப்பட்ட 

நிைலயில் காணப்ப ம் பகுதிையக் கவர்ச்சி மிக்கதாக ம் 
சுகாதாரம் மிக்கதாக ம் காத்திரமான ைறயில் அபிவி த்தி 
ெசய் , சி வர்கள் உட்பட மக்கள் ன்ேனற்றகரமான 
வைகயில் ெபா ேபாக்க ம் ஓய்ெவ க்க ம் வசதியாக, 
அேதேநரம் கைல, கலாசார நிகழ் கைள நடத்தக்கூ யதாக 
ஏற்ெகனேவ அப்பகுதியில் இ ந்தவா  திறந்தெவளி அரங்கு 
அைமப்பதற்கும் ஏன் நடவ க்ைக எ க்க யா ?" 
என்பைத ம்; 

 
"வட் க்ேகாட்ைடயி ள்ள யாழ்ப்பாணக் கல் ாியில் 

ேபார்த் க்ேகயர், ஒல்லாந்தர் காலத்திற்குாிய 25க்கும் 
ேமற்பட்ட கல்ெவட் கள் பா காத்  ைவக்கப்பட் ள்ளன. 
அவற்ைற மீள ம் யாழ். ேகாட்ைடக்குக் ெகாண் வந்  
அவ்வவ்விடங்களில் ெபா த் வதற்கு ஏன் நடவ க்ைக 
எ க்க யா ?" என்பைத ம்; 

      
"வட பகுதி வரலாற்ைறப் பைறசாற்றக்கூ ய வரலாற்  

ல்கள், ஆவணங்கள் மற் ம் கைல, கலாசார, பண்பாட்  
வி மியங்கைள எ த்தியம் கின்ற ல்கள் ேபான்றவற்ைற 
விநிேயாகிக்கத்தக்க நிைலயெமான்ைற அைமப்பதற்கு ஏன் 
நடவ க்ைக எ க்க யா ?" என்பைத ம்; 
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"ேம ம், நான் இங்கு ன்ைவத்தி க்கும் க த் க்க க்கு 
அைமவாக உாிய அைமச்சு யாழ். ேகாட்ைட ெதாடர்பில் என்ன 
திட்டத்ைதக் ெகாண் க்கிற ?" என்பைத ம்; 

 
"இக்ேகாட்ைடையப் னரைமப் ச் ெசய்வதற்கு 

ஏற்ெகனேவ நிதி தவி ெசய் ள்ள ெநதர்லாந்  அரசிடமி ந்  
ேம ம் நிதி உதவிகள் ெபறக்கூ ய சாத்தியங்கள் 
உள்ளனவா? இ ப்பின், அதைனப் ெபற்  ேமற்ப  

னரைமப்  நடவ க்ைககைள ஏன் ன்ென க்க யா ?" 
என்பைத ம், நான் இங்கு ேகட்க வி ம் கின்ேறன். 
 

ெகளரவ கலாசார அைமச்சர் அவர்கள் இ வைர நான் 
குறிப்பிட்ட ேகள்விக க்கு விைடகைளத் தரேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සඳහා මා ඉදිරිෙය්දී පිළිතුරක් ලබා 

ෙදන්නම්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
The Hon. Lakshman Kiriella will reply your Question.  

මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා. 

 
 

II 
 

මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය විද්යාල ය 
மாலேப தனியார் ம த் வக் கல் ாி 

 MALABE PRIVATE MEDICAL COLLEGE 

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

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

නීතිමය අවසරයකින් ෙතොරව කියාත්මක ෙවමින් ඇති මාලෙබ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ආධ්යාපන ආයතනය ෙහේතුෙවන් උද්ගත වී 
ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

2008 වසෙර් සිට ශී ලාංකික ජනතාව සහ රාජ්ය ආයතන 
ගණනාවක් රවටමින් වංචාකාරී ෙලස කටයුතු කරන මාලෙබ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය අධ්යාපන ආයතනය ෙහවත් SAITM 
ආයතනෙය් "ෛවද්ය උපාධිය" ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව මඟින් 
පිළිෙනොගන්නා බව ෛවද්යආඥා පනෙත් 19 ඒ වගන්තිය යටෙත් 
එම සභාවට පැවරී ඇති බලතල අනුව තීරණය කර තිෙබනවා. එම 
තීරණය 2015 සැප්තැම්බර් 04 වන දින ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
විසින් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කර ෙම් වන විට 
මාසයක් ගත වී ඇතත්,  එම ෛවද්ය උපාධි විකුණන ආයතනය 
පිළිබඳව  වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය තවමත් පකාශයට පත් 
කර නැහැ. එබැවින් SAITM ආයතනය සුපුරුදු පරිදි අසරණ 
ෙදමව්පියන් හා ශිෂ්යයන් රවටමින් කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  

2011 අෙගෝස්තු 30 වන දින එවකට උසස් අධ්යාපන 
අමාත්යවරයා විසින් අත්තෙනෝමතිකව නිකුත් කළ ගැසට් පතයක් 
මඟින් ෛවද්ය උපාධි පදානය කිරීෙම් අවස්ථාව SAITM 
ආයතනයට ලබා දීෙමන් පසු, එවකට ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වූ 
වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා - වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා තමයි ඒ 
කාලෙය් හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා - විසින් පත් කරන ලද පංච 
පුද්ගල කමිටු වාර්තාව මඟින් ෙමම ආයතනෙය් වංචනික 
ස්වභාවය සාධක සහිතව ෙහළිදරව් කර තිබුණා.  

මා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, එවකට ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා - වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා - විසින් පත් කරන ලද 
ඒ කමිටු වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 
එදා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් සථ්ාවරය වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා 
එතෙකොට දැන ගන්න පුළුවන්.  

පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය සහ අනුගහය යටෙත් 
කියාත්මක වුණු එම ආයතනයට එෙරහිව නීතිය කියාතත්මක 
වීමක් ෙහෝ ඇතුළත්ව සිටි ශිෂ්යයන්ට හා ෙදමව්පියන්ට 
සාධාරණය ඉටුවීමක් ෙහෝ සිදු වුෙණ් නැහැ. සිදු වූෙය් SAITM 
ආයතනෙය් වංචනික ස්වභාවය ෙපන්වා දුන්  ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාවත් එහි සාමාජිකයනුත් තර්ජන සහ ෙවනත් විවිධ 
අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් වීම පමණි. ඒ ෛවද්ය සභාෙව් නිලධාරි 
මහත්වරුන්ට එල්ල කරන ලද තර්ජන පිළිබඳව ඒ කාලෙය්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා. එම තර්ජන පිළිබඳව 
විධිමත් පරීක්ෂණද සිදු වූෙය්ත් නැහැ. ජන ජීවිතවලට ආරක්ෂාව 
ලබා දීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ස්වාධීන ආයතනයක් වන ෛවද්ය 
සභාවකට තර්ජන එල්ල කළ ෙලෝකෙය් එකම රට ෙලස අප රෙට් 
නමට කළු පැල්ලමක් එක් කිරීමටත් පැවති ආණ්ඩුෙව් හැසිරීම 
ෙහේතු වුණා. 

1978 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය  යටෙත් ආරම්භ වූ අධ්යාපන 
ෙපෞද්ගලීකරණ පතිපත්ති ෙය් තවත් එක් අදියරක් ෙලස 2008 
වසෙර් දී  ෙමම ආයතනය ආරම්භ වුණා. ඊට එෙරහිව විෙශේෂඥ 
ෛවද්යවරුන්, ෛවද්යවරුන්, විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්, 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයින්, ෙසෞඛ්ය  හා අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීය 
සමිති, මාධ්යෙව්දීන් සහ ෙපොදු මහ ජනතාව විවිධ අරගලවල නිරත 
වුණා.  නමුත් ඒවාට සවන් ෙනොදුන් පැවැති ආණ්ඩුව සක්විති 
පන්නෙය් ෙමම ව්යාපාරය තවදුරටත් සිදු කර ෙගන යාම සඳහා 
පූර්ණ ෙද්ශපාලන අනුගහය ලබා දුන්නා. එවකට උසස් අධ්යාපන 
ඇමතිවරයා ඉතාම අත්තෙනෝමතික  ෙලස විශ්වවිද්යාල පනත 
යටෙත් තමාට හිමි බලතල අවභාවිත කරමින් SAITM  ආයතනය 
ෙවනුෙවන් ඉතාම නිර්ලජ්ජිතව  ෙපනී සිටියා. ඔහු 2011.08.30 
දිනැති අංක 1721/10 දරන සහ 2013.09.23 දිනැති අංක 1929/36 
යන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පත මඟින්  SAITM  ආයතනය උපාධි 
පිරිනමන ආයතනයක් ෙලස පිළිගත්තා. ඒ, ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාෙව් නිර්ෙද්ශයන් සම්පූර්ණෙයන් ෙනොසලකා හරිමිනුයි, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

SAITM  ආයතනය තම ආයතනෙය්  ෛවද්ය උපාධිය                    
ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව මඟින් පිළිගන්නා බවට පුවත් පත් දැන්වීම් 
පළ කළා, ෛවද්ය සභාව විසින් නිර්ෙද්ශ ලබා දී තිබියදීත්. 
2009.05.10 "සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් පෙත්ත්, 2009.06.28  වන දා  
"සන්ෙඩ් ඔබ්සවර්" පුවත් පෙත්ත් ෙම්වා පළ වුණා. ආරම්භෙය් 
සිටම මහ ජනතාව ෙනොමඟ යැවීමට උත්සාහ කළා. ඒ නිසා                   
ශී ලංකා  ෛවද්ය සභාව, ෛවද්ය ආඥාපනෙත් 105 පරිච්ෙඡ්දය 
අනුව උක්ත ආයතනෙය් ෛවද්ය අධ්යාපන වැඩසටහන 
අධීක්ෂණය කිරීමට ෙහෝ ඉන් අනතුරුව පදානය කරනු ලබන 
උපාධිය පිළිගැනීමට තමන්ට ෛනතික විධිවිධාන ෙනොමැති බවට 
පසිද්ධ පුවත් පත් දැන්වීම් හරහා වූ නිෙව්දනය කළා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමම ෛවද්ය උපාධිය කිසිෙසේත්ම ලංකාෙව් 
පිළිගන්ෙන් නැහැ කියලා පුවත් පත් දැන්වීම් පළ කරන්න ෛවද්ය 
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සභාවට සිද්ධ වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද්ය සභාව විසින් 
ෙම් SAITM ආයතනය පිළිබඳව 2010.03.24 වැනි දින 
"ලංකාදීප", පුවත් පෙත්ත්, 2010.02.22 වැනි දින "ෙඩ්ලි මිරර්" 
පුවත් පෙත්ත් ෙම් දැන්වීම්  ෙදක පළ කරලා තිබුණා. 

ෙකෙසේ නමුත්  SAITM  ආයතනය දිගින් දිගටම දැන්වීම් පළ 
කරමින්  තම ආයතනෙය් උපාධිය ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව මඟින් 
පිළිගන්නා ලද බව දිගින් දිගටම පචාරය කළා.  එෙමන්ම, තමන් 
සතුව ෛවද්ය ෙනවිල් පනාන්දු ශී ලංකා  රුසියා මිතත්ව ශික්ෂණ 
ෙරෝහල යනුෙවන් ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ඇති බවට පචාරය කරමින්ද  
ඔවුන් මහ ජනතාව මුළා කරමින් සිටිනවා. එෙහත්, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නියාමනය සභාෙව් 
ෙමම ආයතනය ලියා පදිංචි කර ඇත්ෙත් දකුණු ආසියානු ෛවද්ය 
හා තාක්ෂණ ආයතනෙය් ෛවද්ය ෙනවිල් පනාන්දු ශී ලංකා 
රුසියානු මිතත්ව ෙරෝහල - PH/SRC/PH/134 - ෙලසිනුයි. ඒ නිසා 
එතැනත් ෙම් මාධ්ය දැන්වීම් හරහා ෙනොමඟ යැවීමක් කර 
තිෙබනවා.  ෙසෞඛ්ය  අමාත්යාංශය විසින් ෙමම ෙරෝහල 'ශික්ෂණ' 
ෙරෝහලක් ෙලස පිළිෙගන නැත. එම නිසා  ෙමම ෙරෝහල ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් ෙලස පිළිගනු ලැබුෙව් කවදාද කියලා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් වන විට ලැබී ඇති ෙතොරතුරු අනුව SAITM ආයතනෙය් 
ෛවද්ය උපාධි පාඨමාලාවට සිසුන් 1,000කට ආසන්න පමාණයක් 
බඳවාෙගන තිෙබනවා. ඔවුන් MBBS ෛවද්ය උපාධිය ලක්ෂ 
120කට මිල කර තිෙබනවා.  2012 වර්ෂය වන විට SAITM 
ආයතනෙය් ලාභය රුපියල් මිලියන 372කට ආසන්න මුදලක් වන 
බවද, 2014 වර්ෂය වන විට එහි ලාභය රුපියල් මිලියන 1,265කට 
ආසන්න බවද SAITM ආයතනෙය් වාර්තා අනුව දැන ගන්නට 
ලැබී තිෙබනවා. SAITM ආයතනෙය් උපාධිය ෛවද්ය ආඥාපනත 
අනුව ලියාපදිංචි කිරීම ෛවද්ය සභාව විසින් පතික්ෙෂේප කිරීෙමන් 
පසුව පවා එම ආයතනය කූට ෙලස සිසුන් බඳවා ගනිමින් මහ 
ජනතාව ෙනොමඟ යවමින් සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුද්දකට ෙදවතාවක් දරුවන් බඳවා 
ගන්නා ලංකාෙව් තිෙබන එකම ආයතනය  තමයි ෙම් SAITM 
ආයතනය. GCE A/L විභාගය තිෙබන්ෙන් එක අවස්ථාවයි. 
හැබැයි, ෙම් අතෙර් දරුවන් ෙදවතාවක් බඳවා ගන්නවා. වංචනික 
ෙලස ඒ දරුවන්ෙග් මුදල් ෙසොරා කන ආයතනයක් බවට ෙම් 
ආයතනය පත් වී තිෙබනවා. 

රටක ෛවද්ය වෘත්තිකයන් බිහි කළ යුත්ෙත් මහ ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ්ය උසස් තත්ත්වයකින් පවත්වා ගැනීෙම් පරම ෙච්තනාෙවන් 
විනා හුෙදක් මිල මුදල් ඇති ෙදමවුපියන්ෙග් ෙහෝ 
ෙද්ශපාලකයන්ෙග් ෙහෝ ව්යාපාරිකයන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
අවශ්යතාවක් ඉටු කිරීමට ෙනොෙවයි. ෛවද්ය වෘත්තීයට අදාළ 
පුහුණුව සහ බඳවා ගැනීම් ආදී සියල්ල සම්බන්ධෙයන් පතිපත්ති 
තීරණ ගත යුත්ෙත් ෙපොදු ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය අවශ්යතාව එමගින් 
ෙකොෙතක් දුරට ඉටු ෙව් දැයි යන පදනමිනුයි. ශිෂ්ට සම්පන්න 
සියලු රටවල සිදු වන්ෙන් එයයි. එෙමන්ම, යම් ශිෂ්යයකුෙග් උපාධි 
පාඨමාලාව තීරණය කළ යුත්ෙත් ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් දක්ෂතාව 
මත විනා අෙනකුත් සමාජ ෙහෝ ආර්ථික සාධක මත ෙනොෙවයි. 
එයින් අධ්යාපනෙය් සම අයිතියත්, සමාජ සාධාරණත්වයත් 
බරපතළ ෙලස උල්ලංඝනය ෙවනවා. දැනට තිෙබන ෛවද්ය 
පීඨවලට බඳවා ගන්නා සිසුන් පමාණය ඉහළ දැමීෙමන් සහ දහස් 
ගණනින් විෙදස්ගත වන ලාංකික ෛවද්ය උපාධිධාරින්ෙග් 
සාධාරණ අවශ්යතාවලට නිසි පිළියම් ෙයොදා ඔවුන් රඳවා 
ගැනීෙමන් ෙමරට ෛවද්යවරුන්ෙග් අවශ්යතාව මුළුමනින්ම 
විසඳිය හැකියි. ෙමරට ෛවද්ය උපාධිධාරින්ෙගන් සියයට 40ක් 

සියයට 45ක් පමණ රට හැර ෙගොස් ඇති අතර, සුදුසුකම් ලත් 
ෛවද්යවරුන්ට පමාණවත් පහසුකම් ලබා දී රට තුළ රඳවා 
ගැනීමට මෑතක පැවති කිසිදු ආණ්ඩුවක් සමත් වුෙණ් නැහැ. 

ෙපොදු ජනතාව ෙවනුෙවන් ෛවද්යවරුන්ෙග් පුහුණුව, ආචාර 
ධර්ම සහ ෛවද්යවරුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ වගකීම දරන 
නිල ආයතනය වන ෛවද්ය සභාව SAITM ආයතනය  විසින් ලබා 
ෙදන ෛවද්ය උපාධිය පිළිගත ෙනොහැකි බව පවසන්ෙන් එහි 
ෛවද්ය අධ්යාපනෙය් පමිතීන් හා ගුණාත්මකභාවය ෛවද්ය 
සභාවට පිළිගත හැකි මට්ටමකට ෙනොපවතින බැවිනුයි. ෙම් අනුව 
පැහැදිලි වන්ෙන් ෛවද්යවරයකු සතු විය යුතු අවම මට්ටෙම් 
දැනුම, කුසලතාව ෙහෝ අත්දැකීම් SAITM  ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට ලබා 
දීමට එම ආයතනය අසමත් වී ඇති බවයි. 

ෛවද්ය සභාව තම නිගමනය ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාට යවා 
ඇතිමුත් ආණ්ඩුෙව් ෙම් සම්බන්ධ නිහඬ පතිපත්තිය නිසා 
තවදුරටත් SAITM ආයතනය තම වංචාව දිගටම කරෙගන යමින් 
තිෙබනවා. එමගින් පැහැදිලි වන්ෙන් වර්තමාන ආණ්ඩුවද උක්ත 
ආයතනෙය් වංචාවන් සඳහා අනියම් ආකාරෙයන් උදව් කරමින් 
සිටින බවට මහ ජනතාව තුළ බලවත් සැකයක් පවතින බවයි. ෙම් 
තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු අදාළ 
අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

01.  SAITM ආයතනය සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා ෛවද්ය 
සභාෙව් වාර්තාව ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ෙවත ලැබී තිෙබ්ද? 
එහි කරුණු පිළිබඳව ඇමතිවරයා ෙමම සභාව දැනුවත් 
කරන්ෙන්ද? ෛවද්ය සභාෙව් නිර්ෙද්ශය පිළිබඳ ආණ්ඩුෙව් 
සථ්ාවරය කුමක්ද? ෙමොකද, එම සභාෙව් වාර්තාව මා සතුව 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

02.  ෛවද්ය ආඥාපන ෙත් 19 වගන්තිෙය් විධිවිධාන අනුව 
ෛවද්ය ආඥාපනත යටෙත් ලියා පදිංචි කළ ෙනොහැකි 
උපාධිධාරින් බිහි කරන SAITM ආයතනය 
ෙනොපිළිගැනීමට - derecognize කිරීමට - කියා 
කරන්ෙන්ද? 

03.  උක්ත ආයතනෙය් සායනික පුහුණුව ලැබීම සඳහා රජෙය් 
ෙරෝහල් ලබා දීමට ආණ්ඩුව කියා කර තිෙබ්ද? ඒ කවර 
නිර්ණායක යටෙත්ද? 

04.  SAITM ආයතනෙය් හිමිකරුවන් ලවා එහි ලියා පදිංචි 
ශිෂ්යයන්ට වන්දි මුදල් ලබා දීමටත් පාලනාධිකාරියට 
විරුද්ධව නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීමටත් කටයුතු 
කරන්ෙන්ද? 

05. ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් නිර්ෙද්ශ ෙනොසලකා හරිමින් 
ෙහෝ අභිභවා හරිමින් ෙහෝ ඊට අනියම් බලපෑම් කිරීම් 
මඟින් SAITM ආයතනෙය් ෛවද්ය උපාධිය පිළිගැනීමට 
ලක් කළෙහොත් ෙහෝ එම ශිෂ්යයින්ට ෙමරට ෙහෝ 
විෙද්ශයක ෛවද්ය වෘත්තීය නිරතවීමට ඉඩ ලබා දී එමඟින් 
යම් ජීවිත හානියක් සිදුවුවෙහොත් ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය 
උපාධියට ඇති ජාත්යන්තර පිළිගැනීමට හානි සිදුවුවෙහොත් 
ආණ්ඩුව ඒ පිළිබඳ වගකීම භාර ගැනීමට සූදානම්ද? 

06.  SAITM ආයතනය විසින් තමන් සතුව ශික්ෂණ ෙරෝහලක් 
ඇති බවට කරනු ලබන සාවද්ය පචාරය නැවැත්වීමටත් එම 
පචාරයට එෙරහිව නීතිමය පියවර ගැනීමටත් කටයුතු 
කරන්ෙන්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය, 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මන්තීතුමාෙග් පශ්නවලට මා එකින් එක පිළිතුරු ලබා ෙදන්න 
කැමැතියි. 

01.  SAITM ආයතනය සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා ෛවද්ය සභාව 
විසින් පත් කළ 2015.09.04 දිනැති වාර්තාව ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යවරයා ෙවත ලැබී තිෙබ්. ෛවද්ය සභාව විසින් පත් 
කළ සාමාජිකයන් 9 ෙදෙනකුෙගන් යුතු කමිටුෙව් 
නිර්ෙද්ශය වන්ෙන් SAITM ආයතනෙය් උපාධිධාරින් ලියා 
පදිංචි කළ ෙනොහැකි බවයි. ඒකට ෙහේතු තුනක් ෙදනවා. ඒ 
ෙහේතු තුන යටෙත් තමයි ලියා පදිංචි කළ ෙනොහැකි බව 
කියන්ෙන්.  

 ෛවද්ය සභාවද එකී නිර්ෙද්ශය එෙලසම පිළිෙගන ඇති 
අතර එකී වාර්තාව 2015.09.25 දිනැති ලිපිය මඟින් 
SAITM ආයතනය ෙවත ඔවුන්ෙග් නිරීක්ෂණ සහ අවශ්ය 
කටයුතු සඳහා ෙයොමු කර ඇත. ෙසෞඛ්ය ෙල්කම් විසින් 
SAITM ආයතනය සමඟ පැවති සාකච්ඡාෙව්දීද ෛවද්ය 
සභාව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාෙව් SAITM 
ආයතනෙයහි පවතින අඩු පාඩු ෙපන්වා දී ඇත. එකී අඩු 
පාඩු සකස ්කර ගැනීමට සහ සකස ්කර ගත ෙනොහැකි අඩු 
පාඩු දක්වමින් ඒ සඳහා අමාත්යාංශ සහාය අවශ්ය නම් එය 
අමාත්යවරයා ෙවත දැනුම් ෙදන ෙලස දන්වන ලදී. 

02.  SAITM ආයතනෙය් සිසුන් ලියා පදිංචි කළ ෙනොහැකි 
බවට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය කිසිදු නිගමනයකට පැමිණ 
ෙනොමැති අතර දැනට SAITM ආයතනය පිළිගැනීමට ඇති 
හැකියාව සම්බන්ධෙයන් ෛවද්ය සභාව විසින් ෛවද්ය 
ආඥා පනෙත් 19 වන වගන්තිය අනුව පරීක්ෂා කර බලා 
වාර්තාවක් ලබා දීම සඳහා කණ්ඩායමක් පත් කරන ලදී. 
එකී වාර්තාව 2015.09.25 දිනැති ලිපිය මඟින් SAITM 
ආයතනය ෙවත ඔවුන්ෙග් නිරීක්ෂණ සහ අවශ්ය කටයුතු 
සඳහා ෙයොමු කරන ලද අතර, ඒ සඳහා SAITM ආයතනය 
ෙවතින් පිළිතුරක් ලැබී ඇත. එය ෙම් වන විට අධ්යයනය 
කරමින් පවතී. 

03.  ෛවද්ය සිසුන් සඳහා අවශ්ය සායනික පුහුණුව - Clinical 
Training - ෙමම ආයතනය මගින් සපුරා ගැනීමට 
 ෙනොහැකි බැවින් ඒ සඳහා ෙමම ආයතනෙය් සිසුන් විසින් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අංක 208/12 දරන මූලික අයිතිවාසිකම් 
නඩුව පවරමින් සායනික පුහුණුව ඉල්ලා සිටින ලදී. එහිදී 
එවකට සිටි ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාෙග් උපෙදස ් පරිදි 
පතිපත්තිමය වශෙයන් පුහුණුව සඳහා සහාය ලබා දීමට 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය එකඟ වන බවත් එම ෙහේතුව නිසා 
SAITM ආයතනය අෙනකුත් පිළිපැදිය යුතු නීති රීතිවලින් 
නිදහස ්ෙනොවන බවත් ගරු අධිකරණය ෙවත දැනුම් ෙදන 
ලදී. එකී කරුණු ගරු අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන 
ලදුව ෙපත්සම්කාර පාර්ශව්ය විසින් ඒ හා එකඟ ෙවමින් 
ඔවුන් විසින් පවරන ලද නඩුව ඉල්ලා අස ්කර ගන්නා ලදී. 
එනම් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් ගුණාත්මකභාවය සුරක්ෂිත 
කිරීෙම් අරමුණින් SAITM ආයතනෙය් සිසුන් සඳහා 
සායනික පුහුණුව ලබා දීමට ගරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
නිෙයෝග කර ඇත.  

  ෙකෙසේ වුවද ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අරමුණ වූෙය් ෙමම 
ආයතනෙයන් බිහිවන උපාධිධාරින් ද යම් දිනක ෙසේවය 
සපයනු ලබන්ෙන් ශී ලංකාෙව් ෙපොදු ජනතාව සඳහා වන 
බැවින්, එම උපාධිධාරින්ෙග් ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා 
කිරීමයි. 

 ෙම් අතරතුර ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය මඟින් ෛවද්ය 
ආර්.ආර්.එම්.එල්.ආර්. සියඹලාෙගොඩ (නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් මහජන ෙසෞඛ්ය ෙසේවා II) ෛවද්ය ලක්ෂ්මි 
ෙසෝමතුංග (නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ ජනරාල් ෛවද්ය ෙසේවා) 
ෛවද්ය සරත් අමුණුගම (නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
මහජන ෙසෞඛ්ය ෙසේවා I) හා ෛවද්ය අජිත් 
ෙතන්නෙකෝන් (පධාන අධිකරණ ෛවද්ය නිලධාරි) යන 
මහත්ම මහත්මීන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරන ලද 
අතර, එම කමිටුව විසින් 2015.06.26 දින සිය වාර්තාව 
ලබා ෙදන ලදී. ෙකෙසේ ෙවතත් අදාළ නඩුෙව්දී දැනටමත් 
ගරු අධිකරණය ෙවත එකඟ වූ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කිරීමට 
නියමිතව ඇත. 

 ෙම් අතරතුර ෛවද්ය සභාව මඟින් පත් කළ කමිටුෙව් 
වාර්තාව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ෙවත ලැබී ඇති අතර, ෙමම 
කමිටු වාර්තාව සහ අධිකරණ නිෙයෝගය යන ෙදකම ෙවන 
ෙවනම සලකා බැලීමට වඩා එම කරුණු ෙදකම එක්ව ඉ ටු 
කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බව ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශෙය් මතය විය. 

 එයට ෙහේතුව වන්ෙන් ෛවද්ය සභාව විසින් ද ඔවුන්ෙග් 
සායනික පුහුණුව පිළිබඳ අඩු පාඩුව පිළිෙගන තිබීමයි. 

04.  ෙමම කාර්යය ඉ ටු කිරීම අමාත්යාංශෙය් විෂයපථයට අදාළ 
ෙනොෙව්.  

05.  ශී ලංකා ෛවද්ය සභාෙව් නිර්ෙද්ශ ෙනොසලකා හරිමින් 
ෙහෝ අබිබවා යමින් ෙහෝ ඊ ට අනියම් බලපෑම් කිරීම මඟින් 
SAITM ආයතනෙය් ෛවද්ය උපාධිය පිළිගැනීමට ලක් 
කළෙහොත් ෙහෝ එම ශිෂ්යයන්ට ෙමරට ෙහෝ විෙද්ශයක 
ෛවද්ය වෘත්තීය නිරතවීමට ඉඩ ලබා දී එමගින් යම් ජීවිත 
හානියක් සිදු වුවෙහොත් ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය 
උපාධියට ඇති ජාත්යන්තර පිළිගැනීමට හානි සිදු 
වුවෙහොත් ආණ්ඩුව ඒ පිළිබඳව වගකීම භාර ගැනීමට සිදු 
වන අවසථ්ාවක් ෙම් වන ෙතක් උදා වී ෙනොමැත. 

06.  ශික්ෂණ ෙරෝහලක් සතු විය යුතු පහසුකම් සම්බන්ධෙයන් 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙහෝ උසස ්
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සතුව නීතිරීති කිසිවක් ෙනොමැති 
අතර ෙම් වන විට ඒ සඳහා මාර්ෙගෝපෙද්ශ සකසමින් 
පවතී. SAITM ආයතනය  විසින් ''ශික්ෂණ ෙරෝහල'' යන 
වචන භාවිත කළ ද ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ආයතන 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් ෙමම ආයතනය 
ලියාපදිංචි වී ඇත්ෙත් SAITM Hospital නමිනි. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි, පශන්ය තිෙබන්ෙන් අෙප්ත් ඒ ගැන 
පැහැදිලි කිරීමක් නැහැ. අෙප්ත් ශික්ෂණ ෙරෝහල් කියලා 
තිෙබනවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, අෙප්ත් 
''ශික්ෂණ ෙරෝහල'' කියලා ගහලා තිෙබනවා. ඒකටවත් 
නීතියක් නැහැ, "ශික්ෂණ ෙරෝහල" ෙමොකක්ද කියන එක 
ගැන. දැන් ඒ regulations හදාෙගන යනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය පිළිබඳව සැලකිල්ලට 

ලක් කරන්නට ඕනෑ. අපි කියන්ෙන්, කිසි ෙසේත්ම ෛවද්ය 
සභාෙවන් පිටත ෙම් සඳහා පිළිතුරු ෙසොයන්නට එපා කියලා. 
ෙම්කට පිළිතුරු ෙසවිය යුත්ෙත් ෛවද්ය සභාව විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන නිර්ෙද්ශයන්ට අනුකූලවයි.  

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එයින් පිටත පිළිතුරු ෙසොයන්නට බැහැෙන් ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා. එෙහම නම් Medical Council එකක් 
තිබීෙමන් ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්. මම ඒෙක් සාමාජිකෙයක්.          
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ කියන්ෙන් මෙග් registration එක තිෙබන්ෙන්ත් Sri Lanka 
Medical Council එෙක් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා,  එක කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ අයට ඉටු 
කරන්නට තිෙබන්ෙන් clinical trainingsවල තිෙබන අඩු පාඩු  
විතරයි. ඒ ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන 03 වැනි කාරණය. අෙනක් 
කාරණය, forensic medicine සහ public health කියන ඒවා ගැන 
තමයි, අපි අධිකරණයත් සමඟ එකඟ වීෙමන් භාර ගත්ෙත්. ඒක 
රාජ්ය ෙසේවයට මිස ෙවන කාටවත් ෙදන්නට බැහැ. නමුත් ෛවද්ය 
සභාව ඔවුන්ෙග් සායනික පුහුණුව පිළිබඳ අඩු පාඩු හරි 
තත්ත්වයකට ෙග්න්න ඕනෑ. එතකම් ෙමොකුත් කරන්නට බැහැ. 

 
සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම් : 
අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 

அபிவி த்திக்கான ெபா ளாதாரத் 
திட்டங்கள் : பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 

ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவாின் கூற்   

  ECONOMIC PLANS FOR DEVELOPMENT: 
STATEMENT BY PRIME MINISTER AND MINISTER 

OF NATIONAL POLICIES AND ECONOMIC 
AFFAIRS  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා ෙම් රෙට් 

ජනතාව ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා ෙලස 
පත් කර ගත්ෙත් එෙතක් පැවති පාලන කමෙය් ෙවනසක් 
අෙප්ක්ෂාෙවන්. ඉන් පසුව අෙගෝස්තුෙව්දී පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී ෙම් බව තහවුරු වුණා. ෙමම මැතිවරණවලදී අප 
ජනතාව ඉදිරිෙය් තබා, ජනතාවෙග් අනුමැතිය ලද වැඩ පිළිෙවළ 
කියාවට නැංවීෙම් පධාන අරමුණක් වන්ෙන් ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමයි. ජනවාරි 08ෙවනි දා අප බලයට 
පත්ෙවද්දී, ඉතා දරුණු ජාත්යන්තර උගුලකට අප හසු වී තිබුණා. 
පසු ගිය පාලනෙය් අදූරදර්ශී කියා පිළිෙවත නිසා ඔවුන් විසින්ම 
කපා ගත් වළක මුළු රටම වැටී තිබුණා. ශී ලංකාෙව් ඉල්ලීම පරිදි 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සල මඟින් ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක ෙනොකිරීම නිසා අෙප් රටට 
එෙරහිව සම්බාධක පැනවීෙම් අනතුරක් උදා වී තිබුණා. නමුත් පසු 
ගිය කාලය තුළ අප ගත් ෙවෙහසකාරී සහ අවංක ව්යායාමෙය් 
පතිඵලයක් ෙලස අද ඒ වෙළන් ෙගොඩ එන්නට අපිට හැකි වී 
තිෙබනවා; උගුෙලන් ගැලෙවන්නට අපට හැකි වී තිෙබනවා. මුළු 
ෙලෝකෙය්ම ෙවෙළඳ ෙපොළ දැන් අපට යළිත් විවෘත වී තිෙබනවා. 
ඉතින් ඒ නිසා සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම් සකස ්
කරන්නට හා ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්නට දැන් අපට අවකාශ එළැඹිලා තිෙබනවා. ජාත්යන්තරෙය් 
අෙප් පදනම දැන් ශක්තිමත්; තිරසාරයි. ඒ පදනම මත බලවත්                   
ශී ලාංෙක්ය ආර්ථිකයක් ෙගොඩනැංවීම අෙප් ඉලක්කයයි.  

ඒ ගමන යන්නට, ඒ තත්ත්වයට ඉහළ නඟින්නට සුදුසු 
ෙද්ශපාලන පරිසරයක් දැන් අෙප් රෙට් නිර්මාණය වී ඇති බවත් 
මම ෙමහිදී ෙපන්වා ෙදන්නට කැමැතියි. ශී ලංකාෙව් පධාන පක්ෂ 
ෙදක  එකට එක් වී සම්මුතිවාදී ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා 

තිෙබනවා. ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවීෙම් පරමාර්ථය රෙට් මූලික 
පශ්න විසඳීමට සමත්වන දීර්ඝ කාලීන සමාජ ආර්ථික පතිපත්ති 
රාමුවක් පිළිබඳව එකඟත්වකට පැමිණීමයි. එමඟින් ස්ථාවර භාවය 
ඇතිෙකොට, ශීඝ සංවර්ධනයකට මුල පිරීමයි. ඒ සඳහා අපට 
ෙමවැනි ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් යළි ලැෙබතැයි හිතන්නට බැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනොව, 
ෙද්ශපාලන, සමාජයීය, අධ්යාපන හා ෙසෞඛ්ය ආදී විවිධ 
ක්ෙෂේතයන් ශක්තිමත් කරලීම සඳහාත්, වර්ධනය කරලීම සඳහාත් 
පදනම සැකසීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉදිරි අවුරුදු ෙදක 
තුළ ඒ පදනම සකස් කර, රටක් වශෙයන් ඉදිරිෙයන් ඉදිරියට යෑම 
අෙප් අභිපායයි. 

ජනතාව තම තමන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිලිමත් 
ෙවනවා. ආදායම් වැඩි කර ගැනීමට පුළුවන් ද? දරුවන්ට ෙහොඳ 
අධ්යාපනයක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් ද? අධ්යාපනය අවසන් වූ පසු 
රැකියාවක් ෙසොයා ගන්නට පුළුවන් ද? ෙමෙතක් අපිට ඒ 
පශ්නවලට සාර්ථක පිළිතුරු ලබා ෙදන්නට ෙනොහැකි වී 
තිෙබනවා. අපි අසාර්ථකයි.  

ඊට ෙහේතු දැක්වීම්, නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් සහ සටන් 
පාඨ කඩතුරාවලින් කර තිෙබන්ෙන් පශ්නෙය් සැබෑ ස්වරූපය තව 
තවත් වසන් කර තැබීමයි. නමුත්, තවදුරටත් ඒ අයුරින් ඉදිරියට 
යන්නට බැහැ. ජනතාව ෙහම්බත් ෙවලා ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට 
ෙවනසක් අවශ්යයි. ඔවුන් අපට ජනවරමක් දුන්ෙන් ඒ ෙවනස 
කරන්නටයි. ඔවුන්ෙග් ජීවිත යහපත් කරන සමාජ ආර්ථික 
පතිසංස්කරණ සිදු කිරීමටයි. ශී ලංකාව දකුණු ආසියාෙව් වඩාත් 
විවෘත සහ තරගකාරී ආර්ථිකය බවට පත් කිරීමටයි.  

අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ෙමෙනහි කරද්දී ස්වර්ණමය යුගය ෙලස 
කැපී ෙපෙනන්ෙන් විවෘත ෙවෙළඳ ආර්ථිකයක් පැවැති රජරට 
මානවම්ම යුගෙය් සිට මහා පරාකමබාහු දක්වා යුගයයි. අපි 
කුළුබඩු, මැණික්, අලි ඇතුන් සහ විශාල වශෙයන් සහල් 
ෙවෙළඳා ම් කළා. පධාන ආනයන අපනයන මධ්යස්ථානයක් ෙලස 
ද අෙප් රට සැලකුණා. අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නව ආර්ථික 
පතිසංස්කරණ ඔස්ෙසේ යළිත් ඒ ස්වර්ණමය තත්ත්වය අෙප් රටට 
උදා කර ගැනීමටයි.  

එෙසේ කිරීමට අපෙග් ආර්ථික පදනම නිවැරැදි කර ගත යුතුයි. 
සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය, ෙද්ශීය තරගකාරීත්වය, විෙද්ශ 
ෙවෙළඳාම සහ ආෙයෝජන ෙකෙරහි පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. සමාජ සාධාරණත්වය පදනම් කරගත්, දැනුම මුල් කරගත් 
තරගකාරී සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් - competitive 
social market economy  එකක්- අප ෙගොඩනැඟිය යුතුයි.  
ෙමවැනි ආර්ථිකයක් ශක්තිමත් කරන පධාන ආධාරකයන් තුන 
වන්ෙන් අධ්යාපනය සඳහා වූ විශ්ව පෙව්ශය, 21වැනි සියවෙසේ 
ෙසෞඛ්ය ගැටලුවලට මුහුණ දිය හැකි අන්දමට වත්මන් ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාවන් ශක්තිමත් කරලීම සහ සමාජ සංචලත්වයයි. ඒ නිසා 
අපට ලැබී ඇති ෙම් අනඟි අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගැනීම අප හැම 
ෙදනාෙග්ම යුතුකමක් හා වග කීමක් බව මම අවධාරණය 
කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පසු බිම අවධාරණය කරමින් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් මධ්ය කාලීන ඉලක්ක කිහිපයක් සපුරා 
ගැනීමටයි. එනම්; 

 

1. රැකියා අවසථ්ා දසලක්ෂයක් බිහි කිරීම. 

2. ආදායම් ඉහළ නැංවීම. 

3. ගාමීය ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම. 

4. ගාමීය හා වතුකරෙය් ජනතාවටත්, මධ්යම පාන්තිකයන්ට 
සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් ෙද්පළ අයිතිය ලබා දීම. 

5. ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ්යම පන්තියක් බිහි කරලීම. 
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ෙම් කාර්යයන් මුදුන් පත් කර ගැනීෙම්දී වත්මන් ෙලෝක 
ආර්ථිකය පිළිබඳව අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. පහළ 
මධ්යම ආදායම් ලබන රාජ්යයක තත්ත්වය ලැබීෙමන් පසු 
සහනදායී මූල්ය පතිපාදන හිමි ෙනොවන බැවින්, අපට තව දුරටත් 
අෙප් ආදායම ඉක්මවා වැය කිරීමට ෙනොහැකියි. එෙසේම  Federal 
Reserve ෙහවත් ඇෙමරිකානු මහ බැංකුෙව් ෙපොලී අනුපාත ඉහළ 
යෑෙම් ඉඩකඩ සහ චීනෙය් ආර්ථික අස්ථාවරත්වය නිසා 
අනාගතෙය් අපට වාසිදායක ෙගෝලීය මූල්ය පරිසරයක් නිර්මාණය 
වීෙම් අවකාශයක්ද නැහැ. 

ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ෙලෝක ආර්ථිකෙය් මන්දගාමී වර්ධන 
පරිසරය තුළ ෙද්ශීය ආර්ථික වර්ධනය සහ ස්ථාවරත්වය සමබර 
කරගත යුතු ෙවනවා. වර්තමානෙය් පවතින අනෙප්ක්ෂිත අඩු 
වෘද්ධිෙය් සහ ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟෙය් අසාමාන්ය සංකලනය පිළිබඳව 
අප සැලකිලිමත් විය යුතුයි. 

වත්මන් පතිපත්ති රාමුව තුළ ඇත්ෙත් අපනයන අකර්මණ්ය 
කරවන නැඹුරුවක්. පනවා ඇති අනුබදු නිසා අප වැටී ඇත්ෙත් 
1970 යු ගෙය් ෙමන් සංවෘත ආර්ථික පතිපත්තියක් කරා ඇෙදන 
මාවතකටයි. 

ශී ලංකාෙව් අපනයන වසරින් වසර පහත වැෙටනවා. 2000 
වසෙර් අෙප් අපනයනය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 30ක් 
ෙවනවා. 2014 වන විට එය සියයට 15 දක්වා, ඒ කියන්ෙන් 
සියයට 50කින් පහත වැටී තිෙබනවා. අපනයන සංකීර්ණතා සහ 
අධි තාක්ෂණික අපනයන අනුව අප ඉන්ෙන් ඉතා දුර්වල 
තත්ත්වයකයි. ෙලෝක අපනයනය තුළ අපෙග් දායකත්වයද පහළ 
වැටී තිෙබනවා. පතිපත්ති රාමුෙව් ඇති ෙම් අයහපත් නැඹුරුව අප 
ෙවනස් කළ යුතුයි. 

තරගකාරී විනිමය අනුපාත පතිපත්තියක් ඔස්ෙසේ අපනයන 
වර්ධනය විධිමත් කළ යුතුයි. ෙම් පසු බිෙමහි අෙප් ඉදිරි ගමන 
සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මූලික ෙවනස්කම් ගණනාවක් අවශ්ය 
ෙවනවා. ෙලෝක ය ගමන් කරමින් සිටින ආර්ථික දිශානතියට 
සරිලන අයුරින් අප අපටම අනන්ය වූ ෙවනස්කම් හා 
පතිසංස්කරණ සිදු කළ යුතුයි. සම්පදායික චින්තනෙයන් ෙහෝ 
කමෙව්දයන්ෙගන් තවදුරටත් ෙම් ගමන ඉදිරියට යා ෙනොහැකියි. 
එෙසේම පැලැස්තර විසඳුම් දමමින්, ණය බරින් රට පීඩනයට පත් 
කරමින් ෙම් ගමන යා ෙනොහැකියි. ෙම් ඉදිරි ගමන සඳහා අපට 
ලැෙබන අන්තිම අවස්ථාවත් ෙමයයි. 

අවුරුදු 70කට ෙපර, ෙදවන  ෙලෝක මහා යුද සමෙය් අප 
එංගලන්තයට පවා ණය ආධාර ලබා දුන්නා. 1950 ගණන්වලදී 
නිදහස් ලංකාෙව් සංචාරයකට ආ සිංගප්පූරු අගමැති ලී ක්වාන් යූ 
මැතිතුමා කිව්ෙව්, "ලංකාව ආදර්ශයට ෙගන සිංගප්පූරුව දියුණු 
කරලීම එතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව." කියා. එදා සිංගප්පූරු 
ජාතිකයන් රැකියා ෙසොයා ෙගන ලංකාවට ආවා. අද අපි රැකියා 
ඉල්ලාෙගන සිංගප්පූරුවට, මැෙල්සියාවට යනවා. අද අපි මුළු 
ෙලෝකයටම ණය ෙවලා. 

ෙම් වසෙර් සිංගප්පූර්ව නිදහස ලබා වසර 50 සමරනවා. ඔවුන් 
නිදහෙසේ ස්වර්ණ ජයන්තිය සමරන්ෙන් ආසියාෙව් ආර්ථික 
බලවෙතක් ෙලසයි. කිසිදු ස්වාභාවික සම්පතක් ෙනොමැති, අඩු 
තරමින් ෙබොන්න වතුර ටිකක්වත් ෙනොමැති සිංගප්පූරුව එවන් 
ඉහළ තලයකට යන්නත්, ස්වාභාවික සම්පතින් හා මිනිස් සම්පතින් 
පිරුණු අප පහළට වැෙටන්නත් ෙහේතුව කුමක්ද? අපට වැරදුෙණ් 
ෙකොතැන ද? අපි අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගන ගනිමු. 2023 වසර වන 
විට අප නිදහස ලබා වසර 75 සම්පූර්ණ ෙවනවා. අපි හරි මඟ 
ගමන් ගත්ෙතොත් නිදහසින් 75 වන වසර ෙවද්දී අපට ආසියාෙව් 
ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සහිත රාජ්යයක් වීමට ඕනෑ තරම් අවසථ්ාව 
තිෙබනවා. වැරදි මගක ගමන් ගත්ෙතොත් රට සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනාශ ෙවන්නටත් ඉඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙවන් 

පෙයෝජන ගනිමු. ෙම් අවුරුදු අෙට්දී අ ෙප් අනාගතය කුමක්ද කියා 
අපි දන්නවා. අපි ෙම් රටට නිදහස ලැබුණට පසේසේ ඉපදුණු අය. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිදහසට කලින් ඉපදුෙණ්. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන රට අපි තවමත් දැකලා නැහැ. ඊළඟ අවුරුදු 
අෙට්දී අපි උත්සාහ කරමු ඒ රට ඇති කරන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහිදී අපට මධ්ය කාලීන අභිෙයෝග 
ගණනාවකට මුහුණ දීමට සිදු ෙවනවා. ඒ අතරින් මූලික වන්නා වූ 
කරුණු කීපයක් පිළිබඳව මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට කැමැතියි. 2003 දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
19ක් ආදායම්වලින් රැස් කර ගන්නා ලද නමුත්, 2014 දී එය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 10ක් දක්වා පහත වැටී ඇති 
ආකාරය සැලකූ විට රජෙය් මූල්යය මුළුමනින්ම ෙනොසලකා හැර 
තිබූ බව ෙපනී යනවා. පවුෙල් ඥාතීන් හා අන්ෙත්වාසික 
තක්කඩියන් ෙවත අත දිග හැර බදු විරාම පිරිනැමීම තුළින් මූල්ය 
ෙසෞඛ්යය දැඩි අවදානමට පත් වුණා. ආහාර හා භාණ්ඩ මත 
පැනවූ බදු හරහා වකව බදු ෙගවන රෙට් අඩු ආදායම් කණ්ඩායම් 
ෙවත දැරිය ෙනොහැකි බර පැටවුණා. ෙහංචයියන් සහ ගජ මිතුරන් 
බදු ෙගවීම මඟ හැරියා. 

පසු ගිය කාලෙය් ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන ෙමොන තරම් 
පුරසාරම් ෙදඩුවත්, සැබෑ සංඛ්යා ෙල්ඛන අපව තැති ගන්වනසුලුයි. 
ශී ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 43ක ඉපැයීම දිනකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2කට වඩා අඩුයි. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් 
ෙහළිදරවු වන්ෙන් අදායම් ෙබදී යාෙම් විෂමතාවයි. ෙම් අනුව 
සමාජීය, ජනගහනමය, භූෙගෝලීයමය හා ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය 
ආදී වශෙයන් වූ කුමන ෙකෝණයකින් බැලුවත් ශී ලංකාෙව් 
ආදායම් ෙබදී යාෙම් බරපතළ අසමතුලිතතාවක් ඇති බව ෙමයින් 
තහවුරු ෙවනවා. 

එල්ටීටීඊය සමඟ ගැටුම අවසන් වීෙමන් වසර පහකට පසුවත් 
උතුරු පළාෙත් නිෂ්පාදන දායකත්වය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 4ක් පමණයි. It is about 4 per cent or less. පසු ගිය රජය 
කියාත්මක කළ යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් පෙද්ශ යළි ෙගොඩ 
නැඟීෙම් ව්යාපාරය මහා පචාරක ෙඝෝෂාවක් මිස, උතුරු පළාෙත් 
ජනගහනය ෙවත සැලකිය යුතු ආර්ථික පතිලාභ ජනනය කිරීමට 
සමත් වූවක් ෙනොවන බව ෙමයින් පිළිබිඹු ෙවනවා. පසු ගිය රජය 
කරන ලද පකාශයන් ෙකෙසේ වුවත්, සැබෑ සත්යය නම් ශී ලංකාෙව් 
පිට පළාත්වල -උතුරු මැද පළාෙත්, ඌව පළාෙත්, නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත්, උතුරු පළාෙත්- ආර්ථික වර්ධනය ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
හා ඒ අවට දිසත්ික්කවල වර්ධනයට සාෙප්ක්ෂව බරපතළ ෙලස 
පසුගාමී තත්ත්වයක පැවතීමයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පසු බිම මත ජනවාරි 08වන දා සිට 
දින 100 වැඩසටහන කියාත්මක කරලීෙම්දී ආර්ථික අගාධයක 
වැටී සිටි ජනතාව වහාම ඉන් ඉහළට ඔසවා තැබීමට අපට සිදු 
වුණා. ඒ සඳහා අප ජනතාවට විශාල වශෙයන් සහන ලබා දුන්නා. 
රජෙය් ෙසේවක වැටුප් වැඩි කළා, විශාමිකයන්ට දීමනා ලබා 
දුන්නා, ගෑස් මිල ඩු කළා, ඩීසල් ෙපටල් භූමිෙතල් මිල පහළ 
දැම්මා, මහෙපොළ දීමනාව වැඩි කළා, සමෘද්ධිය සියයට 200කින් 
වැඩිකළා, ෙගොවි ණය කපා හැරියා, ෙපෝෂණ මල්ල ලබා දුන්නා, 
විවාහ ලියා පදිංචි ගාස්තුව පහළ දැම්මා, වී කිෙලෝවකට සහතික 
මිලක් ලබා දුන්නා, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා 
සියයට 15ක ෙපොලියක් ලබා දුන්නා, ෙපර පාසල් සහ දහම් පාසල් 
ගුරුවර ගුරුවරියන්ට විෙශේෂ දීමනාවක් දුන්නා. 

ෙම් අයුරින් සහන ලබා දීෙම් පතිඵලයක් ෙලස අද ජනතාව 
අෙත් වැඩි වැඩිෙයන් මුදල් තිෙබනවා, මිල දී ගැනීම් වැඩි වී 
තිෙබනවා, මූල්ය සංසරණය ඉහළ නැවී තිෙබනවා. දැන් අප කළ 
යුත්ෙත් එතැන් පටන් ඉදිරියට ෙගොස් තිරසර සංවර්ධනයක් සඳහා 
පදනම සකස් කර ගැනීමයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් සංවර්ධන අරමුණු මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා අප 
සාධනීය පියවර ගණනාවක් ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මධ්ය කාලීනව රාජ්ය මූල්ය ඒකාබද්ධකරණය මඟින් අය වැය 
හිඟය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 3.5 දක්වා අඩු කරලීම. 
ෙම් ඉලක්කය 2020 වන විට සපුරාලීමට අප කටයුතු කරනවා.   

මුදල් අමාත්යාංශෙය් සුවිෙශේෂ අවධානය රජෙය් ආදායම ඉහළ 
නැංවීම, පුනරාවර්තන සහ පාග්ධන වියදම් සැලසුම් කිරීම හා 
පාලනය ෙකෙරහි ෙයොමු කිරීම. ණය බර අඩු කරලීම සහ මූල්ය 
ස්ථාවරත්වය සඳහා අවංක සහ විශ්වසනීය වෑයමක් දැරීම. ආදායම 
වැඩි කරලීමට ඉහළම පමුඛත්වය ලබාදීම. පතීපායන බදු 
කමෙව්දය අවම කරලීම ඔස්ෙසේ වක සහ ඍජු ආදායම් බදු ලැබීෙම් 
අනුපාතය මධ්ය කාලීන වශෙයන් සියයට 80, සියයට 20 සිට 
සියයට 60, සියයට 40 ආකාරයට ෙගන ඒම, ෙමෙතක් කල් වක 
බදු සියයට 80යි.  ඍජු බදු සියයට 20යි. වැඩිෙයන්ම මුදල් තිෙබන 
අය අඩුෙවන් ආදායම් බදු ෙගව්වා.  බදු කළමනාකරණය ශක්තිමත් 
කිරීම සහ බදු මුක්තීන් සහ සහන අවම කිරීම. ඒවා අද වුවමනා 
නැහැ.  

යුද්ධ අවදානම් ඉවත්වීම, අඩු ෙපොලී අනුපාතික, වඩාත් 
යථාර්ථවාදී විනිමය අනුපාතික සහ පහළ දැමුණු ඉන්ධන සහ 
බලශක්ති ගාස්තු නිසා නිර්මාණය වුණු නව පසුබිම මත බදු සහන 
සහ නිදහස් කිරීම් අවම කිරීම.  ඇත්ත වශෙයන්ම එදා බදු සහන 
දුන්ෙන් යුද්ධය තිබුණ නිසායි.  නමුත් දැන් යුද්ධයත් ඉවරයි. බදු 
සහන නිසා දියුණුවක් ඇතිෙවලාත් නැහැ.   

විවාදයට ලක් වූ එක්වරක් පමණක් අය කරන බදු අත්හිටුවීම. 
ව්යාපාරික විශ්වසනීයත්වය දුබල කිරීමට ෙහේතුවන අතීතයට 
බලපාන බදු අත්හිටුවීම. ශී ලාංකිකයන් විෙද්ශයන්හි උපයන 
ආදායම බදු වලින් නිදහස් කිරීම සහ ශී ලංකාව තුළ උපයන 
ආදායම් සඳහා පමණක් බදු අය කිරීම.  ෙකොෙහොමත් විෙද්ශවලට 
ෙගව්ෙවත් නැහැ. So, we might as well go into territorial 
taxation.  රජෙය් පමුඛතාවන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ෙපොදු වියදම් 
දැඩි විමර්ශනයකට ලක් කිරීම සහ අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්ය 
ෙසේවාවන් ෙවනුෙවන් පතිපාදන ඉහළ නැංවීම. ආධාර ලබා 
ෙදන්නන්ෙග් ෙහෝ ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් පමුඛතාව මත ෙනොව 
රජෙය් පමුඛතාව මත මධ්ය කාලීන ෙපොදු ආෙයෝජන වැඩ 
සටහනක් සකස් කිරිම සහ ව්යාපෘති ඇගැයීෙම් ශක්තිමත් 
කියාවලියක් සමඟ රාජ්ය - පුද්ගලික සහෙයෝගීතාව -public-
private partnership- සැලකිල්ලට ලක්කිරීම. සංවර්ධන 
කියාවලිෙය්දී කලාපීය සමබරතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම. අපි ආධාර 
ලබා ගන්න ඕනෑ, අෙප් වුවමනාවන් අනුව. එෙහම නැතුව ෙවනත් 
ෙහේතු උඩ ෙනොෙවයි.  ඒ සැලසුම් අනුව තමයි ව්යාපෘතිය 
ෙතෝරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික පරිවර්තනයට ෙපරාතුව                      
ශී ලංකාෙව් ජනගහන සංකාන්තිය සම්පූර්ණ වී තිෙබනවා.  
අනාගත ආර්ථික දියුණුව ශමය මත පමණක් රඳා පවතින්ෙන් 
නැහැ.  ඒ සඳහා පදනම් වන්ෙන් නෙවෝත්පාදනය සහ ඵලදායීතා 
වර්ධනයයි.   

ඒ අභිෙයෝගයට අමතරව, වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩි වීම නිසා 
ෙසෞඛ්ය සහ සුබසාධනය වැනි අමතර අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ දීමට 
ද අපට සිදු ෙවනවා. රජය විසින්ම සියලු ෙසේවාවන් සැපයිය යුතුය 
යන සංකල්පය තවදුරටත් පවත්වා ෙගන යාම දුෂ්කරයි. ඒ නිසා 
තරගකාරිත්වය හා නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කිරීමත් ඊට සමගාමීව ශක්තිමත් හා විධිමත් සමාජ 
ආරක්ෂණ ජාලයක් සැකසීමත් අප කළ යුතුයි. ෙමබැවින් රට 
ෙවනුෙවන්, රෙට් අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන්, සත්යෙය් 
නාමෙයන් අප නිවැරදි තීරණ ගත යුතු ෙවනවා. ෙම් සමහර තීරණ 

ජනපිය ෙනොෙවන්න පුළුවන්. තරමක් තිත්ත ෙවන්න පුළුවන්. ඒත් 
අපි තිත්ත ෙබ්ත් ෙබොන්ෙන් අසනීපය නිට්ටාවටම සුව කර 
ගන්නයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනයන් විසින්                        
ශී ලංකාව තුළ පළමු පරම්පරාෙව් සමාජ හා ආර්ථික 
පතිසංස්කරණ හඳුන්වා දුන් අවස්ථාෙව් සිට ෙම් වන විට වසර 
40ක් ගත වී තිෙබනවා. ෙදවන ෙලෝක යුද්ධෙයන් පසුව ලංකාෙව් 
පැවතිෙය්, ආර්ථික කියාවලිය පාලනය සඳහා රජය වැඩි වශෙයන් 
මැදිහත් විය යුතුය යන මානසිකත්වයයි. ෙම් නිසා සිදු වූ පසුබෑම 
අප කවුරුත් දන්නවා. ඒ කාලෙය් ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර ගණනාවක් 
රජය විසින් අත් පත් කර ගත්තා. ආනයන සහ අපනයන 
ක්ෙෂේතයන්හි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කියාකාරකම් මත අධික බදු බර 
පැටවුණා.  

ජයවර්ධන මැතිතුමා 1977 දී ෙවනස් කෙළේ ෙම් තත්ත්වයයි. 
1977 සිට ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිෙය් සිදු වූ ෙවනස දැන් සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙමය ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථික ජයගහණ සාධනීය හා ඉදිරිගාමී දිශානතියකට ෙයොමු 
කිරීෙම් කාර්යෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා දුන් ඓතිහාසික 
නායකත්ව භූමිකාව පිළිබිඹු කරන්නක්. 

ෙදවැනි පරම්පරාෙව් ආර්ථික පතිසංස්කරණ ඉදිරියට ෙගන 
එන ලද්ෙද් ෙපේමදාස පාලනය යටෙත්යි. ශී ලංකාෙව් පාග්ධන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කැපී ෙපෙනන ෙලස නිදහස් ෙකරුණා. රජය 
විසින් කළමනාකරණය කිරීම අනවශ්ය යැයි සලකන ලද රාජ්ය 
ව්යාපාර ජනතාකරණය කිරීම ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
වුණා. අද ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් ජීවනාලිය වන ඇඟලුම් අංශෙය් 
වර්ධනය සිදු වූෙය් එම ෙදවැනි පරම්පරාෙව් පතිසංස්කරණය 
නිසායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද සිදු වී ඇත්ෙත් කුමක්ද? දකුණු 
ආසියාෙව් වඩාත් විවෘත ආර්ථිකය යන කීර්ති නාමය ලබා සිටි 
අෙප් රට දකුණු ආසියාෙව් වඩාත් දූෂිත ආර්ථිකය ෙලස නම් 
ලැබීමයි. ඒ නිසා ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් අප ෙවත පැවරී ඇති අභිෙයෝගාත්මක 
වගකීම වන්ෙන් රාජපක්ෂ පාලනය සමෙය් සිදු ෙකරුණු ආර්ථික 
පතිසංස්කරණවල පැවැති ෙනොසැලකිලිමත් භාවයන් හා විකෘතීන් 
හි පතිඵලය ෙලස අද අෙප් ආර්ථිකය පත් වී ඇති අගාධෙයන් 
ෙගොඩ ගැනීම සහ රට ඉදිරියට ෙගන යාමට සමත්වන තුන්වන 
පරම්පරාෙව් ආර්ථික පතිසංස්කරණ කියාවට නැංවීමයි.  

අප ෙම් පතිසංස්කරණ කියාවලිය ඔස්ෙසේ ජනතාවෙග් ආදායම් 
වැඩි කිරීමටත්, රැකියා දස ලක්ෂයක් උත්පාදනය කිරීමටත් 
කටයුතු කරනවා. 

ෙම් සඳහා අප ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට වඩා විශාල ෙවෙළඳ 
ෙපොළකට අවතීර්ණ වීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. අෙප් ලංකාෙව් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හිරෙවලා ෙම්ක කරන්න බැහැ. අප ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉඩ කඩ නිර්මාණය කර ගත යුතුයි. ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි අපට හිමි ස්ථානය දිනා ගැනීම සඳහා                        
ශී ලංකාව ජාත්යන්තර වශෙයන් තරගකාරී තලයකට ඔසවා 
තබන්නට ෙම් පතිසංස්කරණ සමත් ෙවනවා. ෙම් සඳහා අප,  

1. ෙගෝලීය වටිනාකම් දාමයට - global value chain - 
එක්වීමට පසු බිම සකස ්කරනවා.  

2. අෙප් කුඩා සහ මහා පරිමාණ ෙගොවීන් සහ ව්යවසායකයන් 
ෙගෝලීය ආර්ථිකයට එකතු කරනවා. 

3. ජාත්යන්තර තරගකාරී විෙද්ශීය සමාගම් අප රට තුළ 
ආෙයෝජනය සිදු කිරීමට දිරිමත් කරනවා. 

 4. ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණයට ලක් කරනවා. 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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අප හඳුන්වා ෙදන නව පතිපත්තීන් යටෙත් ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජන දිරිමත් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඍජු විෙද්ශීය 
ආෙයෝජනය සඳහා අප වැඩි වැඩිෙයන් ඉඩ කඩ සලසනවා. රැකියා 
ලක්ෂ 10ක් බිහි කරන්න නම් ලංකාෙව් ෙද්ශීය ධනය මදි. අපට 
විෙද්ශ ආෙයෝජන වුවමනායි.  

ව්යාපාර ෙශේණිගත කිරීෙම් දර්ශකෙය් ඉහළ ස්ථානයට ලඟාවීම 
සඳහා සාමූහික උත්සාහයක් දරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මූලික පියවරක් හැටියට අප 
ජනතාවෙග් අයිතිය තහවුරු කරනවා. ලක්ෂ 30කට ආසන්න 
ජනතාවට සින්නක්කරවම ෙද්පල සහ නිවාස අයිතිය ලබා ෙදනවා.  

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත අනුව ජනතාවට බලපත කමයක් 
පදනම් කර ගනිමින් ඉඩම් ලබා දුන්නා. ඉන් පසුව ස්වර්ණභූමි ආදී 
වැඩ පිළිෙවළවල් යට ෙත් ද ඉඩම් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම රජෙයන් 
තනන ලද නිවාස ද, උදාගම් සහ අෙනකුත් ව්යාපාර මඟින් ඉඩම් ද, 
නිවාස ඉදි කිරීමට ආධාර ද ලබා දුන්නා. නමුත් ෙම් ඉඩම්වල සහ 
නිවාසවල සින්නක්කර අයිතිය ෙමෙතක් ජනතාවට හිමි වී නැහැ. 

ෙම් ආකාරයට වසර 10කට වඩා වැඩි කාලයක් බලපතලාභී 
ඉඩම්වල ජීවත්වන සියලු ෙදනාටම අපි සින්නක්කර ඉඩම් අයිතිය 
ලබා ෙදනවා. රජෙය් කුලී නිවාසයන්හි වසර 10කට වඩා වැඩි 
කාලයක් ෙවෙසන අයට නිවාසවල අයිතිය සින්නක්කරවම ලබා 
ෙදනවා. වතුකරෙය් ලයින් කාමරවල අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි 
කලක් ජීවත්වන කම්කරු ජනතාවට කුඩා ඉඩමක් හා නිවසක 
අයිතිය ලබා දීමට අප පියවර ගන්නවා. -මුදල් අමාත්යතුමා ඉතුරු 
ටික 20වැනි දා කියයි- ඊට අදාළ නීති රීති ළඟදීම ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා.   

සමාජ සංවර්ධනෙය් අංශ කිහිපයක්ම පසු ගිය රජය විසින් අත 
පසු කර, ෙනොසලකා තිෙබනවා. ෙවෙහස මහන්සි වී වැඩ කරන 
රාජ්ය ෙසේවකයන්, කම්හල් කම්කරුවන්, කාර්යාල ෙසේවකයින් හා 
වතු කම්කරුවන් සඳහා සුදුසු නිවාස පහසුකම් ලබාදීම පිළිබඳ 
කිසිදු පගතියක් ඇති වී නැහැ.  

ෙකොළඹ නගරෙය් වතු නිවාස ඉවත් කිරීම ෙවනුෙවන් අඩු 
ආදායම්ලාභීන් සඳහා තැනූ නිවාස ෙයෝජනා කම කීපයක් හැරුණු 
ෙකොට මධ්යම පාන්තික නිවාස ෙයෝජනා කම සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඉදි ෙකරුෙණ් 
අධිසුෙඛෝපෙභෝගී නිවාස හා නිවාස ෙයෝජනා කම පමණයි. අප ෙම් 
විෂමතාව තුරන් කරනවා. නාගරික හා අර්ධ නාගරික පෙද්ශවල 
මධ්යම පාන්තිකයන් සඳහා මහල් නිවාස ඉදිකරලීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට අප පමුඛත්වය ලබා ෙදනවා. ෙමවැනි ව්යාපෘතින් සඳහා 
ඉදිරිපත් වන ආෙයෝජකයන්ට රජෙය් ඉඩම් ලබාදීමටත්, බදු 
පහසුකම් ලබාදීමටත් අප පියවර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් නිවාස 
හිමිකම් ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති මධ්යම පාන්තිකයන්ට හා රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට අඩු ෙපොලී සහිත ණය කමෙව්දයක්ද අප හඳුන්වා 
ෙදනවා. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ෙයෝජනා ෙව්දී ෙම් පිළිබඳ 
සවිස්තර ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ සඳහා අවශ්ය බදු ෙකටුම්පත් ෙග්නවා කියන්න.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
"බදු සහන ටික" කියා  කියන්න.  

ෙම් නිවාස ෙයෝජනා කම ඉදි කරන්ෙන් හුෙදකලා 
ආකාරයකට ෙනොෙවයි. ඒවා ඉදි කරන්ෙන් නිවාසී නගර ෙලස 

විධිමත් හා කමවත් ආකාරයකටයි. ඒ අනුව නිවාස ෙයෝජනා කම 
අසලින්ම පාසල්, අෙරෝග්යශාලා සහ කඩ සාප්පු ඇතුළු ෙපොදු 
පහසුකම්ද ලබා ෙදනවා. 

ගාමීය නිවාස ෙයෝජනා කම ගණනාවක්ද අප ආරම්භ කරනවා. 
වසර 5ක කාලයක් තුළ ගාමීය, අර්ධ නාගරික හා නාගරික 
පෙද්ශයන්හි නිවාස පශ්නය සම්පූර්ණෙයන්ම පාෙහේ විසඳාලීම 
සඳහා අප ෙම් ආකාරෙයන් නව නිවාස 500,000ක් ඉදි කිරීමට 
අවකාශ සලසනවා. ඒවාෙය්ත් අයිතිය ෙදන්ෙන් මිල දීලා ගන්න 
අයටයි.  

ඉඩම් සහ නිවාස අයිතිය පමණක් ෙනොව ව්යාපාර අයිතියද අප 
ජනතාවට ලබා ෙදනවා. අද රාජ්ය ව්යවසායයන් ගණනාවක් 
තිබුණත්, ඒවාෙය් අයිතිය ජනතාව සතු යැයි පැවසුවත්, ඒ 
කිසිවකින් ජනතාවට වාසියක් ෙහෝ ලාභයක් අත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
සැබැවින්ම සිදු වන්ෙන් ඒවාෙය් පාඩුව ජනතාව පිට වකව පැටවී 
තිබීමයි. 

සිංගප්පූරුෙව් රාජ්ය ව්යවසාය මඟින් පසු ගිය වසර 30ක පමණ 
කාලය තුළ ඒ ව්යාපාරවල සමස්ත වටිනාකෙමන් සියයට 16ක 
පමාණයක් උපයා දී තිෙබනවා. අෙප් සිදු වන්ෙන් එහි අෙනක් 
පැත්තයි. රජ්ය ආයතන වඩාත් කාර්යක්ෂම විය යුතු බව අප 
සියල්ලම පිළිගන්නා කරුණක්. යහපත් ආර්ථික කළමනාකරණය 
වර්ධනය කිරීෙමන් සහ දක්ෂ කළමනාකරුවන් පත් කිරීෙමන් 
ෙමම ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීමට හැකියි.  

ෙනොෙයකුත් ෙහේතු නිසා වර්තමානෙය් සමහර ව්යවසායයන් 
අධික ෙලස පාඩු ලබනවා. ෙම්වා "ජනසතු ආයතන" යැයි කියන 
කඩතුරාවට මුවා වී ඒවා පාලනය කරන නිලධාරින් හා 
ෙද්ශපාලනඥයන් දූෂණ සහ අකමිකතාවල ෙයෙදනවා. අප ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කිරීමට කටයුතු කරනවා. 

ඕනෑම ෙපොදු ව්යාපාරයක් මූල්ය විනයක් සහිතව පවත්වා ෙගන 
යා යුතුයි. එෙසේම එම ව්යවසායකයන් වාණිජ ව්යාපාරයන් ෙලස 
සාර්ථක තලයකට ඔසවා තැබිය යුතුයි. ෙම් අරමුණ මුදුන්පත් කර 
ගැනීම සඳහා අප සිංගප්පූරුෙව් "ටැමෙසක්" ආයතනයට සමාන 
රාජ්ය ව්යවසාය අයිතිය හිමි සීමාසහිත සමාගමක් - State Holding 
Corporation Limited - ස්ථාපිත කරනවා. රාජ්ය ව්යවසාය 
ෙකොටස් ඒ සමාගමට පවරනවා. ෙපෞද්ගලික ආයතනයන්හි ෙමන් 
මූල්ය විනයක් සහිතව ෙවෙළඳ ෙපොළට අනුරූපව තීරණ ගැනීෙම් 
බලය එම සමාගමට ලබා ෙදනවා. 

මහජන ධන භාරය - Public Wealth Trust - නමින් අරමුදලක් 
පිහිටුවා, ෙම් සමාගෙම් ෙකොටස් හිමිකම ඒ අරමුදල ඔස්ෙසේ 
ජනතාව ෙවත භාර කරනවා. ෙම් අරමුදෙල් භාරකරුවන් ෙලස 
නිල බලෙයන් භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් සහ මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
පත් ෙකෙරනවා. අෙනක් සාමාජිකයන් පත් ෙකෙරන්ෙන් වෘත්තීය 
සමිති, සිවිල් සමාජ සහ වාණිජ මණ්ඩල නිෙයෝජිතයන් අතුෙරන් 
ව්යවස්ථාදායක සභාව විසින් නම් කරන පුද්ගලයන්ෙගන්. ඒ අය 
තමයි ෙම් සියල්ලම භාරව වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. භාරකාර 
අරමුදල සුපරීක්ෂණය කිරීෙම් වගකීම ෙම් භාරකරුවන්ට හිමි 
ෙවනවා. ඒ භාරකරුවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කිව යුතුයි. 

එෙහම නම් දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් අෙප් රාජ්ය ව්යවසායන් 
පාලනය කිරීමට සම්බන්ධ ෙවන්න අවස්ථාව තිෙබනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම  කාරක සභා  - Oversight Committees -  ඇති 
කළාම. සමාගෙම් අධ්යක්ෂවරුන් පත් කිරීම සඳහා විවෘත 
පතිපත්තියක් සකස් කරනවා. ඒක අපි  ජනතා ව්යවසාය පනතට - 
Public Enterprise Act - ඇතුළු කරනවා. ඒ  මඟින් ඊට අදාළ 
නීත්යනුකූල පදනම ලබා ෙදනවා. ෙම් පනත් සියල්ලම සකස් 
කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් අෙප් ඒ කාරක සභාත් කියන එක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා ඉදිර්පත් 
කරන්න පුළුවන්. ඒත්  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමයි අන්තිම තීරණ 
අරගන්ෙන්.  

මූෙලෝපායික ෙනොවන ව්යවසාය  - non-strategic enterprises 
- සම්බන්ධෙයන් ද අද අප පියවර ගන්නවා. සමහර ඒවා 
තිෙබනවා, අපට අහම්ෙබන් හම්බ වුණ ඒවා. රාජ්ය ව්යවසායයන්ට 
සම්බන්ධ නැති  ෙද්වල් තිෙබනවා.  -  ඒවා ෙමොනවාද කියලා අපි 
කාරක සභාවලදී තීරණය කරන්න ඕනෑ. -  අපට ෙහෝටල් සමාගම් 
ෙදක තුනක් තිෙබනවා.  Lanka Hospitals වැනි ආයතනවල ඒ 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ  හරහා විකිණීමට අප කියා කරනවා. 
බැංකු වාෙග් ආයතන අපි තියා ගන්නවා.  

යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධ විෙශේෂිත කාර්යයන් සඳහා වූ 
ආයතන එෙසේත් නැතිනම් උපකාරක ආයතන  සඳහා ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කරනවා. Special Purpose Vehicle shares 
will also be offered to the stock exchange. 

අපෙග් රාජ්ය ව්යවසාය වඩාත් කාර්යක්ෂමව කියාත්මක වීම 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මනා කියාකාරිත්වය සිදු කරන අන්දමින් 
ශී ලාංකීය සහ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් දිරි ගැන්වීම අපි සහතික 
කරනවා. ෙමය ඉටු කිරීම සඳහා ආෙයෝජන මණ්ඩලය, අපනයන 
සංවර්ධන මණ්ඩලය  සහ සංචාරක අධිකාරිය යන ආයතන පූර්ණ 
පතිසංවිධානයකට හා පතිව හගත කිරීමකට ලක් කිරීමට අප 
තීරණය කර තිෙබනවා. අද ඒවාෙයන්  අප බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙසේවා සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒවා අෙහෝසි කරන්නත් බැහැ. ඒ නිසා 
අවුරුදු 3ක කාලයක් තුළ ෙම් සියලු කටයුතු නිම කිරීම අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවයි.  

එකී කාලය තුළ ඒ ඒ ආයතනවලට අයත් කාර්ය භාරය සිදු 
කරලීම  සඳහා  සංවර්ධනය සඳහා වූ  ඒජන්සිය -Agency for 
Development- නමින් නව ආයතනයක් අපි සථ්ාපිත කරනවා.  
එහි කාල සීමාව අවුරුදු තුනයි කියලා පනෙත්ම සඳහන් වනවා.  
ඊට පස්ෙසේ එය අෙහෝසි වනවා.  ශී ලාංකික ආර්ථිකෙය්  සියලු 
අංශයන්හි  බර දැරීෙම් ආයතනික වගකීම ෙම් ඒජන්සිය සතු 
ෙවනවා.  රජෙය් සහ පුද්ගලික අංශෙය් පවීණයන්ෙග් ෙසේවය අප 
ෙම් ඒජන්සිය සඳහා ලබා ගන්නවා. රජෙය් ෙසේවෙය් වුණත්, 
පුද්ගලික අංශෙය් වුණත් අෙප් ෙහොඳම කණ්ඩායම ෙම්කට ගන්න 
ඕනෑ.  

අපට ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ පතිපත්තියක් නැති අඩුව තදින්ම 
දැෙනනවා. ඒ නිසා ජාත්යන්තර  ෙවෙළඳ කටයුතු විධිමත් 
කරලීෙම් පරමාර්ථෙයන් අප ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ඒජන්සියක්                 
-International Trade Agency- ස්ථාපිත කරනවා.  එය විෙද්ශ 
අමාත්යාංශය, අපනයන සංවර්ධන අමාත්යාංශය, අපනයන  පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන සියල්ලම 
නිෙයෝජනය වනවා. ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ පතිපත්තිය සැකසීෙම් 
වගකීම ෙම් ඒජන්සියට පවරනවා.  

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල 
සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ද අප පියවර ගන්නවා. ඒ ගැන ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කර ඇති ෙයෝජනා අපි කියාත්මක කරනවා. ඒ අරමුදල් 
ෙදකම එකට එක් ෙකොට ''ජාතික විශාම පාරිෙතෝෂික අරමුදල'' 
නමින් නව අරමුදලක්  පිහිටුවනවා. ඒ අනුව රුපියල් ටිලියන 1.7ක 
වත්කම් ෙම් යටතට පත් ෙවනවා.  

මම හිතන්ෙන් ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම පුද්ගලික 
සමාගම්වලට වඩා ෙම් සමාගම විශාලයි. ෙම්කයි, අෙප් අලුත් 

සමාගමයි ගත්තාම ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම රජයට වත්කම් අයිති 
ෙවන්ෙන් ෙම් ආයතන ෙදක තුළින්.  ඒ ආයතන ෙදක තුළින් ඒ 
වත්කම් අයිති ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවටයි.   

අර්ථ සාධක හා භාරකාර අරමුදලට සිදු කළාක් ෙමන් නව 
අරමුදෙලහි මුදල් එක් එක් ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙහෝ නිලධාරින්ට 
අවශ්ය පරිදි නාස්ති කරන්න  අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  එහි  පාලන 
කටයුතු සඳහා අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කරන්ෙන් ව්යවස්ථාදායක 
සභාෙව් අනුමැතිය ඇතිවයි. අරමුදල සුපරීක්ෂණය කිරීෙම් වගකීම 
මහජන ධන භාරයට පැවෙරනවා. ඒ ෙදෙකන් ෙම් සියල්ලම 
පරීක්ෂා කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩු, 
ඇමතිවරු, පක්ෂ හා නිලධාරින් ෙවනස් වීම් මත ෙම් කටයුතුවල   
ෙවනසක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ජනතා ඉතුරුම් නාස්ති වන්ෙන් ද 
නැහැ. ජනතාවට පතිලාභ ලැෙබන පරිදි එකම පතිපත්තියක් මත 
ඉදිරියට  කටයුතු සිදු ෙකරනවා.  

වැඩ කරන ජනතාවට අවම ජීවන වැටුපක් සහතික කිරීම 
සඳහා රජය, වෘත්තීය සමිති සහ වාණිජ මණ්ඩල 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත ෙසේවක කවුන්සලයක්                        
- Employment Council - පිහිටුවනවා.  

අද  වැටුප් සකස් කරන ෙකොට දරුවන්ට ටියුෂන් පන්ති 
තිෙබනවා කියලා කවුරුවත් හිතන්ෙන් නැහැ. ඒවා අපි ගණන් 
ගන්ෙනත් නැහැ. සාමාන්ය ජනයාට ඒ බර දරා ගන්න ටිකක් 
අමාරුයි. ඒවා නැති කරන එක ෙවන එකක්.   නමුත් ඒවා තිෙබන 
ෙතක් ඒ බර දරා ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.  

යල් පැන ගිය විශාම වැටුප් කමය යළි සමෙලෝචනයට භාජන 
කිරීමට ද අප කටයුතු කරනවා. නව යුගයකට ගැළෙපන හා 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් විශාම සමය සුරක්ෂිත වන පරිදි නව 
ජාතික විශාම වැටුප් කමෙව්දයක් අපි හඳුන්වා ෙදනවා. ෙමය 
කරන්න ඕනෑ වෘත්තීය සමිතියි, ෙවෙළඳ ව්යාපාරයි, රජයයි එකතු 
ෙවලා. අපට ෙම්වා තනිවම කරන්න බැහැ; තනිවම කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත් නැහැ.  

මහ බැංකුෙව් ව හාත්මක ෙවනස්කම් සිදු කිරීමටද අප කියා 
කරනවා. ඔවුන්ට තම වගකීම් වඩාත් ස්වාධීනව ඉටු කරලීෙම් 
පරිසරය සකසා ෙදමින් ෙසේවක භාරකාර අරමුදෙල් සහ විනිමය 
පාලනෙය් වගකීම් ඔවුන් ෙවතින් ඉවත් කරනවා.  

විනිමය පාලන කටයුතු වඩාත් කමවත් කරලීම සඳහා නව 
විනිමය කළමනාකරණ පනත් ෙකටුම්පතක් -Exchange 
Management Bill - ඉදිරිපත් කරනවා.  

රජෙය් පසම්පාදන කටයුතු සම්බන්ධෙයන්ද අපි දැඩි විනයක් 
පවත්වා ෙගන යන්නට කටයුතු කරනවා. නියම කරන නිශ්චිත 
වටිනාකමකට ඉහළ, රජෙය් සියලු මිලදී ගැනීම් සහ ෙටන්ඩර් 
කටයුතු සඳහා මධ්යම පසම්පාදන ෙල්කම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත 
කරනවා. A Central Procurement Secretariat would be 
established under the Cabinet.  අනෙප්ක්ෂිත ෙයෝජනා සඳහා 
ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් ෙතොරව ව්යාපෘති පදානය කිරීෙම් 
කමෙව්දය අෙහෝසි කරනවා. අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්ද 
පිළිබඳව සමාගම් සහ ෙකොන්තාත්කරුවන්ට උපෙදස් ලබා දීමට 
කමිටුවක් පිහිටුවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අද අප මුහුණ ෙදන තවත් පධාන 
ගැටලුවක් වී ඇත්ෙත් ගාමීය ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීමයි. කුඩා පවුල් 
ඒකක වශෙයන් ගැමියන්ට දියුණු වීමට තිබූ අවස්ථා සියල්ලටම 
පාෙහේ අද විවිධ බාධක එල්ල වී තිෙබනවා. අෙනක් අතින් ගම්මාන 
හා බැඳුණු විශාල හා මධ්යම පරිමාණෙය් ව්යාපෘති ද අකර්මණ්ය වී 
තිෙබනවා. 
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ෙම් නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවීන්ට ගැටලු රාශියකට මුහුණ 
දීමට සිදු වී තිෙබනවා. ෙගොවි ආර්ථිකය නංවාලමින්, ගාමීය 
ආර්ථිකය ඉහළට ඔසවා තැබීම සඳහා ෙකටි කාලීන කඩිනම් 
සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙළක් අප දියත් කරනවා. 

අපි ගාම රාජ්ය සංවර්ධන ෙක්න්ද 2500ක් ස්ථාපිත කරනවා. 
ෙම් ෙක්න්ද 2500 ස්ථාපිත කරන්ෙන් - ගම්මාන ගණනාවක් 
ෙපොකුරු 2500කට එක්තැන් කරන්ෙන් - ගම්මානවල ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහායි. ෙපොකුරු ගම්මාන 2500 සඳහා අංග 
සම්පූර්ණ ගාමීය ආර්ථික ෙවෙළඳ ෙපොළ ඒකක අපි ස්ථාපිත 
කරනවා. 

ගාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ද අපි විධිමත් 
පියවර ගන්නවා. ගෙම් පාර, ගෙම් වැව සහ ගෙම් ෙපොළ මූලික 
ෙකොට ෙගන ෙමම යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගම් 
මට්ටෙම් සංවර්ධන සැලැස්මක් අපි හඳුන්වා ෙදනවා. ඒ සඳහා අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවනමම මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරනවා.  

ඒකට අපි ඉංගීසිෙයන් කියන්ෙන්, "The Village Level 
Development Programme" කියලා. අය වැය ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව්දී මුදල් ඇමතිතුමා ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාවට 
දැනුම් ෙදයි.  

ෙගොවීන් සාමාජිකත්වය දරන මහා පරිමාණෙය් සීමාසහිත 
සමුපකාර කෘෂි ව්යාපාර සමාගම් - Agri Business Co-operatives 
Limited - ආරම්භ කිරීම ද ගාමීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීෙම් වැඩ 
පිළිෙවෙළේ තවත් අංගයක්. මැදින් ඉදිරිපත් වන ෙවෙළන්දන් නිසා 
අද ෙගොවීන්ට හානි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙගොවීන්ටට අවස්ථාවක් 
තිෙබනවා, නවීන සමුපකාර කමයකට බැ ෙඳන්න.  

ෙමවැනි සාර්ථක කෘෂි ව්යාපාර දියත් කරන ෙලෝකෙය් විවිධ 
රටවල් ආදර්ශයට ගනිමින් අප ෙමරට ෙගොවීන්ෙග් ඒකාබද්ධ කෘෂි 
ව්යාපාර සඳහා පූර්ණ සහාය ලබා ෙදනවා. ෙමමඟින්, තරගකාරි 
වාණිජ කෘෂිකර්මය ව්යාප්ත කරලීමටත්, කෘෂි නිෂ්පාදන අපනයන 
සඳහා ෙයොමු කිරීමත් අපට හැකි වනවා. කෘෂි නිෂ්පාදන මිලට 
ගැනීම සඳහා පූර්ණ බලැති ජාතික කෘෂි අෙළවිකරණ අධිකාරියක් 
ස්ථාපිත කරනවා. කෘෂි නිෂ්පාදන අෙළවිකරණ සම්බන්ධීකරණය, 
ෙවෙළඳ  ෙපොළ, ගබඩා සහ පවාහන පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, 
පාෙද්ශීය සහ ගම් මට්ටමින් කෘෂි නිෂ්පාදන මිලට ගැනීම සහ 
ගබඩා කිරීම, ආහාර කල් තබා ගැනීම, ශීතාගාර පහසුකම් සුලබ 
කිරීම ෙම් අධිකාරිය යටතට පැවෙරනවා. කෘෂි ක්ෙෂේතෙය් ෙමන්ම 
ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ද නවීකරණ කටයුතු සිදු කිරීමට අපි කියා 
කරනවා. මත්ස්ය සම්පතින් උපරිම පෙයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා 
නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ගන්නවා.  

වර්තමානෙය් ෙත් සහ රබර් වගාව  මුහුණ ෙදන ගැටලු අප 
දන්නවා. මා ෙපරදී ද සඳහන් කළ පරිදි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ මත 
යැෙපනවා  හැර එතැනින් ඔබ්බට ෙම් නිෂ්පාදන රැෙගන යන්නට 
අප අසමත් වී තිෙබනවා. ෙත් සහ රබර් සඳහා අලුත් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ෙසොයා ගත යුතුයි. නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව වැඩි කළ යුතුයි. 
අගය එකතු ෙකෙරන ආකාරෙයන් ෙම් නිෂ්පාදන නවීන 
ෙලෝකයට සරිලන ආකාරයට දියුණු කළ යුතුයි.  

ෙත් කර්මාන්තෙය් සියලු අංශ නිෙයෝජනය වන පරිද්ෙදන් ෙත් 
කර්මාන්ත කමිටුවක් - Tea Industry Committee - පිහිටුවා, 
එමඟින් කර්මාන්තයට අදාළ ගැටලු සඳහා පිළිතුරු ෙසවීමටත්, 
අනාගතයට සරිලන පරිදි ෙත් කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීමටත් 
අපි කියා කරනවා.  

වී ෙගොවීන් මුහුණ ෙදන ගැටලු පිළිබඳව ද අපි සැලකිලිමත් 
වනවා. වී අතිරික්තය ෙහේතුෙවන් මෑත කාලෙය් ඇති වූ සංකීර්ණතා 
අපි ගැඹුරින් විමසා බලනවා. රජෙයන් වී මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දය 
අපි සම්පූර්ණෙයන්ම පතිව හගත කරනවා. වී අතිරික්තය ඵලදායී 

ෙලස ෙයොදා ගැනීෙම් මාර්ග, නව වැඩසටහන් අපි කියාත්මක 
කරනවා. එෙසේම කෘෂි නිෂ්පාදන රක්ෂණ කමයක් ද අප හඳුන්වා 
ෙදනවා. ෙම්ක කරන්න කන්න ෙදක තුනක් ගත වනවා. එක 
සැෙර්ට කරන්න ගිෙයොත් විශාල අර්බුදයක් ඇති වනවා. 

එක් අතකින් රජය සතු විශාල ඉඩම් කිසිදු ෙසොයා බැලීමකින් 
ෙතොරව හිතමිතුරන්ට ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් නිසා ඒ ඉඩම් පදනම් 
කරෙගන සිදු කරන්නා වූ ව්යාපාරයන්ෙගන් ගාමීය ආර්ථිකය 
නංවාලීමට කිසිදු අනුබලයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙසේම ඒ 
ව්යාපාරයන්හි පතිලාභ ගාමීය පවුල් ඒකක හරහා ගලා යන්ෙන් ද 
නැහැ. අෙනක් අතට සම්පදායික රාමුවක සිර වී සිටින වැවිලි 
සමාගම්වලට ගාමීය ආර්ථිකෙය් බර දරා ගැනීෙම් හැකියාවකුත් 
නැහැ. 

වැවිලි සමාගම් පතිව හගත කිරීම අනිවාර්යෙයන්ම සිදු 
කිරීමට ෙමයත් එක් ෙහේතුවක්. අද වැවිලි සමාගම් අටක් පමණයි 
ලාභ ලබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් ඉඩම් විශාල වශෙයන් ලබා 
දුන් ආයතන සහ පුද්ගලයන් ඒවා නිසි අයුරින් භාවිත කරනවාද 
යන්න පිළිබඳවත් ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳව සුදුසු තීරණ ගැනීම ද 
සිදු කළ යුතු ෙවනවා. 

අෙනක් වැදගත් කාරණය වන්ෙන් ලාංකිකයන්ෙග් ඉඩම් සහ 
වතු හිමිකාරිත්වයයි. අතීතෙය් සිටම ලාංකිකයන් සතු ශක්තියක් 
වූෙය් ඉඩම් සහ වතු හිමිකාරිත්වයයි. ෙමමගින් ගාමීය ආර්ථිකයට 
ලැබුණු දායකත්වය ඉතා විශාලයි. අද ෙම් ඉඩම් කැබලිවලට             
කඩා නිවාස තැනීම සඳහා භාවිත කර තිෙබනවා. ෙමය ගාමීය 
ආර්ථිකයට පමණක් ෙනොව, පරිසරයට ද හානියක්. ෙම් නිසා 
නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ගනිමින් නවීන කෘෂිකාර්මික 
ව්යාපෘති සඳහා මුදල් ආෙයෝජනය කරන ඉඩම් හිමියන් දිරිමත් 
කිරීම සඳහා කෘෂි පාථමික කර්මාන්ත වැඩසටහනක්                       
-Agricultural Primary Industry Programme එකක් - කියාත්මක 
කරනවා. ෙමම වැඩසටහන මගින් ඔවුනට අවශ්ය ඉඩම් සහ 
පාග්ධන පහසුකම් ලබා ගැනීෙම් මාර්ග සකස් කරනවා. 

ඉන්දියානු උප මහාද්වීපෙය් සාර්ක් කලාපෙය්ත්, දකුණු 
ආසියාෙව්ත් වාසය කරන ජනගහනය බිලියන 2.5කට අධිකයි. ෙම් 
ජනතාවෙගන් මිලියන 250ක් පමණ වූ මධ්යම පාන්තිකයන්ට 
අවශ්ය ආහාර ෙබෝග සැපයීම කළ හැකි වන පරිදි අෙප් 
කෘෂිකර්මය නවීකරණය ෙකොට ඉහළ නැංවීම අෙප් අරමුණයි. ෙම් 
කටයුත්ත 2025 - 2030 කාලය තුළ  අපට කරන්නට පුළුවන් ෙව්වි 
කියලා මා හිතනවා. ඒ අරමුණ මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා කුඩා 
පරිමාණෙය් සිට මහා පරිමාණය දක්වා කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන ලාංකිකයන්ට අපි උපරිම සහන සහ පහසුකම් සලසනවා. 
ෙම් සියලු කටයුතුවලින් රැකියා අවස්ථා සහ ආදායම් මාර්ග ඉහළ 
නැංෙවන අතර, ෙම්වාෙය් පතිලාභ ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරලීම සඳහා ගලා යාම ද අප සහතික කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් මධ්ය කාලීන ආර්ථික පතිපත්ති 
රාමුෙව් අෙනක් වැදගත් අංශය වන්ෙන් රැකියා උත්පාදනය සහ 
ආදායම් ඉහළ නැංවීමයි. රැකියා දස ලක්ෂයක ඉලක්කය වසර 
පහකදී සපුරාලීමට අවශ්ය පසු බිම අප සකස ් කරනවා. ෙමය 
සාර්ථක කර ගැනීමට නම් වැඩි වැඩිෙයන් ෙපෞද්ගලික සහ විෙද්ශ 
ආෙයෝජන දිරිමත් කළ යුතුයි. ආෙයෝජකයන් සඳහා පහසුකම් සහ 
ඔවුන්ෙග් කටයුතු පහසු කරලීම සම්බන්ධෙයන් කලාපීය රටවල් 
අතර අප සිටින්ෙන් පසුපසින්. ෙගෝලීය තරගකාරි දර්ශකය අනුව 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට පිටුපසින් සිටින්ෙන් බංග්ලාෙද්ශය සහ 
මියන්මාරය පමණයි. අදාළ දර්ශක වගුව හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී සභාගත* කරනවා.  
 
 
 ———————————— 

* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි ෙම් දර්ශකෙයන් ඉදිරියට පැමිණ, ආෙයෝජකයන් වැඩි 
වැඩිෙයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට ෙයොමු විය 
යුතුයි. ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් නව 
ෙලෝකෙය් ව්යාපාරික පවණතාවන් හා සම්බන්ධ කළ යුතු ෙවනවා. 
දැන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනෙය් දී අගය එකතු කිරීෙම් කටයුතු සිදු 
ෙකෙරන්ෙන් ෙගෝලීය මට්ටෙමන්. එක් එක් රටවල ඇති සම්පත් 
හා අමු දව්ය පදනම් කර ගනිමින්, අවසන් නිමි භාණ්ඩය දක්වා 
කාර්යන් ඒ ඒ රටවල දී සිදු ෙකෙරනවා. ෙමම ෙගෝලීය අගය එකතු 
කිරීෙම් දාමයට ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ද 
සම්බන්ධ කිරීමට අප අවකාශ සලසනවා. ෙම් සඳහා අපි පියවර 
කිහිපයක් ගැනීමට බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. 

පසු ගිය අන්තර්කාලීන අය වැය මගින් අපි සුපිරි වාසි බද්ද 
පැනවූවා. ඊට පදනම වුෙණ් සමස්ත භාණ්ඩ හා ෙසේවා ඉල්ලුම 
පහත වැටී තිබීමයි. ඒ නිසා ඉල්ලුම ඉහළ නැංවීමට අවශ්ය සහන 
අප ලබා දුන්නා. ඊට අදාළ ආදායම් එකතු කිරීමට ෙම් බද්ද සමත් 
වුණා. දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් වී තිෙබනවා. භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
පරිෙභෝජනය නැවත ආරම්භ වී තිෙබනවා. ඒ නිසා සුපිරි වාසි බද්ද 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යා යුතු නැහැ. ඒක දැන් අපට වුවමනා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ඌන කාර්ය සාධන ව්යාපාර ෙහෝ ඌන උපෙයෝජිත වත්කම් 
නැවත පණ ගැන්වීෙම් පනත පූර්ණ විමසීමකට ලක් කර අවශ්ය 
සංෙශෝධන ෙගන ඒමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ෙම් පනතට 
මුවා වී අයුතු හා අනවශ්ය ආකාරයට ව්යාපාරයන්ට බලපෑම් සිදු 
ෙකරුණා. ව්යාපාර අත් පත් කර ගත්තා. අප ඉදිරියට එෙසේ කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර අත් පත් කර ගැනීෙම් කිසිදු 
අවශ්යතාවක් අෙප් රජයට නැහැ. එෙමන්ම ෙම් පනත යටෙත් 
ෙමෙතක් පවරා ගත් ව්යාපාරයන් පිළිබඳව සමාෙලෝචනයක් 
කිරීමට ද අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 14. (1) (උ) ව්යවස්ථාෙව් "සෑම 
පුරවැසියකුට ම - එකලාව ෙහෝ අන් අය හා සමග යම් නීත්යනුකූල 
රැකියාවක, වෘත්තීයක, කර්මාන්තයක, ෙවළඳ ව්යාපාරයක ෙහෝ 
ව්යවසායක නියුක්ත වීෙම් නිදහසට; .... හිමිකම ඇත්ෙත් ය." 
යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම 157  ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් පරිදි, ආර්ථිකෙය් 
වර්ධනය සඳහා වූ ජාත්යන්තර ගිවිසුම් සහ සම්මුතීන් ආරක්ෂා 
කිරීමට අප බැඳී සිටිනවා. ෙම් ව්යවස්ථා පදනම් කර ගනිමින්, අප 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ආරක්ෂා කරලීමටත්, ඔවුනට 
ව්යාපාර නිදහස ලබා දීමටත් නව නීතියක් සම්මත කර ගන්නවා. 
ආෙයෝජකයන් සඳහා ලබා ෙදන බදු විරාම සහ සහන පිළිබඳව අප 
අලුතින් සිතා බැලිය යුතුයි. ෙමෙතක් ලබා දුන් විරාම සහ සහන 
මඟින් අෙප්ක්ෂිත පතිඵල ලැබුණා ද කියන පශ්නය අප හමුෙව් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අප අෙප්ක්ෂිත පතිඵල ලබා ගත හැකි 
ආකාරයට හා අනාගතයට ගැළෙපන ආකාරයට ෙම් කටයුතු යළි 
සකස් කළ යුතුයි. අෙප් අෙප්ක්ෂාව වන්ෙන් අඩු බදු අය කරන 
රාජ්යයක් - a low tax regime - බවට පත් වීමයි. වුවමනා නම් 
තමන්ෙග් ආෙයෝජනයට සමාන මුදලක යම් කිසි සහනයක් 
ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් කටයුතු සඳහා සංවර්ධන උපාය මාර්ග පනත 
ෙවනුවට ආෙයෝජන පනත - Investment Act - නමින්  අප නව 
පනතක් නීති ගත කරනවා. 

ෙවෙළඳාම් කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැපයීමට සහ ආනයන-
අපනයන නියාමනය කිරීම සඳහා ආනයන අපනයන පාලන පනත 
ෙවනුවට, ෙවෙළඳ නියාමන නීති -Trade Regulation Act- 
සම්පාදනය කරනවා. ශී ලංකාෙව් අපනයන මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළ 

සඳහා පහසුකම් සැපයීමට පවතින කමෙව්දයන් ව්යාප්ත කරනවා. 
එෙමන්ම ෙවෙළඳ මූල්ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමද සහතික 
ෙකෙරනවා. මීට අවශ්ය තරගකාරි නීති පතිපාදන අපට නැහැ. ඒ 
නිසා තරගකාරි පතිපත්ති කියාත්මක කිරීම සඳහාත්, ඒකාධිකාරි 
ත්ත්වයන් සම්බන්ධෙයන් ඵලදායී ෙලස කටයුතු කිරීම සඳහාත් 

විනිශ්චය සභාවක් -a Competition Tribunal- ඇති කිරීමට අවශ්ය 
නීති සම්පාදනය කරනවා.  එතැනින් තීරණය කරන්න පුළුවන් ෙම් 
කටයුතු ගැනත්,   ඒකාධිකාරීත්වය අපි නවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැනත්. There are a lot of monopolies today which 
have been got through political favours.  

ආර්ථික කාර්යන් ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් කිරීම පසු ගිය 
රජය සමෙය් සිදුවූ අයහපත් කියාවක්. ෙම් අසතුටුදායක තත්ත්වය 
අප සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරනවා. රැකියා උත්පාදනය 
ෙකෙරන ආෙයෝජන දිරිමත් කිරීම සඳහා ඇති වත්මන් බාධක 
ඉවත් කරලීමට ද අප පියවර ගන්නවා. ආෙයෝජකයන් සහ රැකියා 
බිහි කරන ව්යවසාය ෙවනුෙවන් ඉඩම් සහ ෙගොඩනැඟිලි ලබා 
ගැනීෙම් අපහසුතා අප අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් නිසා 
ඉඩම් සන්තකය පැවරීෙම් හා සීමා කිරීෙම් පනත මඟින් පනවා 
ඇති බදු සහ නියාමනයන් ලියා පදිංචි ආෙයෝජකයන්ට 
බලෙනොපාන ආකාරයට අප නව නීති සකස් කරනවා. අපට 
වුවමනා වන්ෙන් රැකියා බිහි කරන්නයි. සමහර ෙද්ශීය 
ව්යවසායකයන් තමන්ෙග් ලාභය පමණක් මූලික කර ගනිමින් 
කටයුතු කරන බව අපට ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා. 
ව්යවසායකයන්ෙග් ලාභය ඉහළ නැංෙවන තරමටම රෙට් 
ජනතාවටත් ඉන් ෙසේවයක් සිදු විය යුතුයි. ජනතා අවශ්යතා ඒ 
ව්යවසායන් මඟින් ඉටු විය යුතුයි. ෙම් නිසා ෙද්ශීය 
ව්යවසායකයන් දැන් ෙගෝලීය ෙවෙළඳ ෙපොළට පිවිසිය යුතුයි. 
තායිලන්තය, ෙකොරියාව, ජපානය, මැෙල්සියාව යන හැම රටකම 
ඒක සිදු වුණා. ඉන්දියාෙව්ත් ඒක සිදු ෙවනවා. අපිත් ඒ මාර්ගෙය් 
යා යුතුයි. එක තැන ඉන්න බැහැ. ඊට අවශ්ය පසු බිම අප සකසා 
ෙදනවා. ඔවුන්ෙග් ඵලදායිතාව ඉහළ නංවා, තරගකාරි මට්ටමකට 
ෙගන ඒමට සහාය ෙදනවා. ඔවුන්ෙග් ව්යවසාය පුළුල් කරලීම 
සඳහා  2016 වසෙර් සිට අපි  ඔවුන්ට බදු සහන ලබා ෙදනවා. 

මහා පරිමාණෙය් පමණක් ෙනොව, කුඩා සහ මධ්යම පරිමාණ 
ව්යාපාර සඳහා අවශ්ය බදු සහන සහ දිරිමත් කිරීම් ලබා දීමට අප 
කටයුතු සම්පාදනය කරනවා. තායිලන්තය වැනි රටවල සාර්ථක වූ 
ආකෘති මත පදනම්ව කුඩා හා මධ්යම පරිමාණ ව්යවසාය 
සංවර්ධන සභාවක් ස්ථාපිත කරලීම සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීමට කමිටුවක් පත් කරනවා. කමිටුෙව් ෙයෝජනා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකොට නීතිගත කිරීමට කටයුතු 
ෙයොදනවා. එවිට කුඩා හා මධ්යම පරිමාණෙය් ව්යවසායකයන්ටත් 
ආෙයෝජන මණ්ඩලයක් තිෙබනවා, ඒ අයව ආරක්ෂා කරන්න.  

අෙප් ෙවළඳ ෙපොළ විශාල කර ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ඉන්දියාව, 
චීනය සහ ඇෙමරිකාව සමඟ ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට එළඹීමට අප 
කියා කරන අතර, GSP Plus  හරහා යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොළට 
වැඩි වැඩිෙයන් ඇතුළු වීමට අවකාශ සලසා ගන්නවා. අපනයන 
කර්මාන්තය ගැන සලකා බලද්දී පාර-ශාන්තිකර සහෙයෝගීතා 
ගිවිසුම -Trans-Pacific Partnership- පිළිබඳව අෙප් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒෙකන් අපට පශ්න කීපයක් ඇති 
වනවා. ෙම් ගිවිසුම නිසා වියට්නාමයට බදු රහිතව ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය සිදු කරන්නට අවකාශ ලැබුණා. ෙම් නිසා ඔවුන් 
ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනව, අෙනක් ක්ෙෂේතයන්හිත් 
තරගකාරි තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන 
භාණ්ඩ ජපාන, චීන සහ ඇෙමරිකානු ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි අඩු මිලට 
 අෙළවි කිරීෙම් අවකාශ උදා වුණා. ඒක අපටත් පශ්නයක්. ෙම් පසු 
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බිම මත ඉදිරිෙය් දී ශී ලංකාෙව් අපනයන සීමා වීෙම් අනතුරක්ද 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පාරශාන්තිකර සහෙයෝගීතාව -TPP- පිළිබඳ 
අධ්යනය කිරීමට අප කටයුතු කරනවා. 

ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කිරීෙමන් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ 
නංවා ගැනීමටත්, නව ෙලෝකය සමඟ කඩිනමින් එක්වීමටත්, 
දූෂණ සහ අකමිකතා මැඬ පැවැත්වීමටත් අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, භූ ෙගෝලීය වශෙයන් සංවර්ධනය 
අසමතුලිත ෙලස ෙබදී යාම සහ මායිම් පෙද්ශයන්හි සංවර්ධන 
සම්පත වැඩිදියුණු කරලීම පිළිබඳව අෙප් රජය අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. එෙසේම ජාත්යන්තර දෘෂ්ටිෙකෝණෙයන් ෙම් කරුණු ෙදස 
බලා අපෙග් හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීමටත් අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ෙමහිදී අප සතුව ඇති තරගකාරි වාසිදායක පසු බිම 
වන්ෙන් ජනතාවෙග් ඉහළ සාක්ෂරතාව, ඔවුන්ෙග් හැකියාව හා              
ශී ලංකාෙව් භූ ෙගෝලීය පිහිටීමයි. අපෙග් භූ ෙගෝලීය පිහිටීම නිසා 
ඉන්දියානු සාගර නාවික මාර්ගයට, ඉන්දියානු උප මහාද්වීපයට, 
අග්නිදිග ආසියාවට සහ මැද ෙපරදිගටත්, එතැනින්  නැ ෙඟනහිර 
අපිකාව දක්වාත් සම්බන්ධ ෙවනවා. 

ෙමම පෙද්ශයන් පිළිබඳව විමසා බලද්දී, ඩුබායි සහ 
සිංගප්පූරුව යන නගර කැපී ෙපෙනනවා. මූල්ය, නාවික, ගුවන්, 
පවාහන සහ සැපයුම් යන ෙසේවා අංශවලින් හා ජීවන සහ රැකියා 
මට්ටම්වලින් පළමු ෙලෝකයට සරිලන කිසිම නගරයක් ඩුබායි සහ 
සිංගප්පූරුව අතර නැහැ. 

ඒ නිසා ෙලෝකෙය් පළමු ෙපෙළේ පහසුකම් සහ ෙසේවා සපයන 
පුරවරයක් ෙලස අප බස්නාහිර මහ පුරවරය නිර්මාණය කරනවා. 
ෙම් පිළිබඳ මූලික සැලසුම් මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 
අමාත්යාංශය මඟින් සිදු ෙකෙරමින් පවතිනවා. ෙම් මහා ව්යාපෘතිය 
හරහා උසස ් පරිසරයක ඉහළ මට්ටෙම් ආර්ථික කියාකාරකම් 
ආරම්භ ෙකොට වර්ධනය කරලීෙම් අවස්ථා ශී ලාංකිකයන්ට සහ 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට අප උදා කර ෙදනවා. එමගින් 
ජීවත්වීමට, රැකියා කිරීමට සහ විෙනෝදාත්මක කටයුතු සඳහා 
අවශ්ය නවීන පහසුකම් නිර්මාණය  ෙවනවා. 

බස්නාහිර ෙවරළ තීරෙය් සිදුවන ෙම් විප්ලවීය සංවර්ධනෙය් 
පතිලාභ දිවයිෙන් අෙනකුත් පෙද්ශ ෙවත ද ගලා යෑම 
නිරායාසෙයන්ම සිදු ෙවනවා. එෙසේම ෙමම මහ පුරවරය සඳහා 
සැපයුම් හා ෙසේවා ලබා දීම මඟින් මුළු මහත් ශී ලංකාවටම 
ලැෙබන්ෙන් ආර්ථික වර්ධනයක්.  

බස්නාහිර මහ පුරවරයට අමතරව අප දිවයින පුරා ආර්ථික 
සංවර්ධන පෙද්ශ ස්ථාපිත කරනවා. ඒ අතරින් හම්බන්ෙතොට, 
රයිගම, මහඔය සහ තිකුණාමල කර්මාන්ත පෙද්ශ අප ලබන 
වසෙර් ආරම්භ කරනවා. ඒ සමඟ මහනුවර පිහිටුවන ෙතොරතුරු 
සහ කෘෂි තාක්ෂණ පෙද්ශයට අවශ්ය මූලික කටයුතුත් ආරම්භ 
කරනවා. 

ආර්ථික හා සංචාරක පෙද්ශ නිර්මාණය ෙකෙරන්ෙන් 
පරිපූර්ණ ආකාරයටයි. වර්ග සැතපුම් 20 සිට 200 දක්වා වන ෙම් 
කලාපයන්හි යටිතල පහසුකම් සැලෙසන්ෙන් ආර්ථික 
කියාකාරකම් සහ සමාජ සංවර්ධනයට අනුරූපවයි. උදාහරණ 
හැටියට දක්වෙතොත්, පාසල්, ආෙරෝග්යශාලා සහ මහා මාර්ග 
සහිතවයි. ෙමවැනි කලාපයක් මුලින්ම නිර්මාණය ෙකරුෙණ් 
බියගමයි. නමුත් ඒ සැලැස්ම එතැනින් ඉදිරියට ව්යාප්ත ෙකරුෙණ් 
නැහැ. ෙම් ආකාරෙය් විශාල පරිමාණෙය් ආදර්ශකයන් ෙලස චීන 
විෙශේෂ ආර්ථික කලාප  - special economic zones - හැඳින්විය 
හැකිය. 

එෙසේම ෙකොළඹ විෙශේෂිත මූල්ය සහ ව්යාපාර පෙද්ශයක්                  
-a special finance and a business area in Colombo- නිර්මාණය 
කරන්නටත් අප සැලසුම් සකස් කරනවා.   ඒ සඳහා ලැෙබන මූල්ය 
පහසුකම් සම්බන්ධව මුදල් ඇමතිතුමා පසුව සඳහන් කරාවි. 

අප රට සතු සංචාරක සම්පත්වලින් නිසි ඵල ෙනළා ගැනීමට 
අපට තවම හැකි වී නැහැ. අපි එළඹිය යුත්ෙත් පමාණාත්මක 
වශෙයන් ෙනොව ගුණාත්මක වශෙයන් අගය ඉහළ නැංවුණු 
සංචාරක කර්මාන්තයක් කරායි.  We must go for value, not for 
volume. අද ශී ලංකාවට පැමිෙණන සංචාරකයින් දිනකට වියදම් 
කරන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 40ක් ෙහෝ 50ක් වැනි සුළු මුදලක්. 
ඒ ෙවනුවට දිනකට ෙඩොලර් 150ක් ෙහෝ 250ක් පමණ වැය කළ 
හැකි සංචාරකයන් ෙමරටට ෙගන්වා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අප 
සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සංචාරකයන් වැඩි 
කාලයක් රඳවා ගැනීම පිළිබඳව ද අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
 ෙවනවා. ශී ලංකාව ආකර්ෂණීය සංචාරක ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස 
ස්ථානගත කළ යුතු ෙවනවා. සංචාරක ව්යාපාරයට සම්බන්ධ වීම 
සඳහා දැඩි මාර්ෙගෝපෙද්ශක කියාත්මක කරලීමත් වැදගත්. එෙසේම 
සංචාරක ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් පතිපත්තියක් ද 
අවශ්යයි. 

කලාපීය වශෙයන් සංචාරක කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම, 
සංස්කෘතික සංචාරකයන්, ආගමික සංචාරකයන්, පරිසර 
සංචාරකයන් ආදි විවිධ ක්ෙෂේතයන් පිළිබඳව වැඩි වැඩිෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කිරීම අත්යවශ්ය කරුණක්ව තිෙබනවා. 

දකුෙණ් කුඩා සංචාරක ෙහෝටල් දියුණු කරලීමට අත හිත ෙදන 
අතර ඒ පෙද්ශයන්හි ඇති ව්යාපාරයන්ට සංචාරක කර්මාන්තෙයන් 
වැඩි ආදායම් ලැබිය හැකි ආකාරයට මග ෙපන්වීම් කරලීෙම් මූලික 
වැඩසටහන් සකස් ෙකෙරනවා. 

නැ ෙඟනහිර සහ දකුණු පළාත් ෙමන්ම මධ්යම සංස්කෘතික 
උරුමයන් ෙවත ද අවධානය ෙයොමු කරවමින් අභ්යන්තර ගුවන් 
ෙසේවාවන් දියුණු කිරීම ද වැදගත්. අපි ඒ සඳහා ආධාර ලබා 
ෙදනවා. ඊට අමතරව උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ සම්බන්ධ 
කරමින් ගුවන් පවාහන ෙසේවාවන් සඳහා අප අනුබල ෙදනවා.  

සංචාරක ව්යාපාරය නංවාලීෙම් අරමුණින් විවිධ ව්යාපෘති 
ආරම්භ කරන්නට ද අප  බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා.  

ෙකොළඹ ෙයෝක් වීදිය සහ ශීමත් බාෙරොන් ජයතිලක මාවත 
ආශිත සංචාරක කලාපයත්, ෙබන්ෙතොට පෙද්ශෙය් ෙද්ද්දුව 
සංචාරක කලාපයත් අපි ආරම්භ කරනවා. ඒ සඳහා ෙද්ද්දූව 
සංස්ථාපිත සමාගම පිහිටුවනවා. ඒ සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආෙයෝජනත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගාල්ල ඓතිහාසික නගරයක් ෙලස සංවර්ධනය කරනවා. ගාලු 
ෙකොටුව ආරක්ෂා කරමින්, සංචාරක ආකර්ෂණයක් බවට පත් 
කරනවා. සංස්කෘතික තිෙකෝණයට අයත් පුරාවිද්යාත්මක ස්ථාන, 
නැ ෙඟනහිර මුහුදු තීරය, කඳු රට, එනම් නුවරඑළිය සහ බදුල්ල 
සංචාරකයන් ඇද ගන්නා ෙක්න්දස්ථාන ෙලස සුරක්ෂිත කරනවා. 

ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ වරාය දියුණු කළ යුතුයි. හැම ගුවන් 
ෙතොටක්ම, හැම වරායක්ම ලාභ ලබන කාර්යක්ෂම ආයතන බවට 
පත් කළ යුතුයි. ෙකොළඹ වරාය සහ කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
පුළුල් කිරීම සහ සංවර්ධනය කරනවා. වැඩකට ගත ෙනොහැකිව, 
සුදු අලි බවට පත්ව ඇති මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ 
හම්බන්ෙතොට වරාය ආදායම් ලබන, වැඩක් ඇති ආයතන බවට 
පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය ව හාත්මක ෙවනස්කම් අප සිදු කරනවා. 
තිකුණාමලය වරාය සහ නගර සංවර්ධනය සඳහා විෙශේෂ 
සැලැස්මක් සකස් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ සමඟම යුද්ධෙයන් විනාශ වූ උතුරු-නැ ෙඟනහිර හා යාබද 
පෙද්ශ යළි නඟා සිටුවීම සඳහා 2016 වසෙර්දී ආධාර සමුළුවක් 
කැඳවීම සම්බන්ධෙයන් අප ජපානය සමඟ සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. That is the way you have to find employment for 
the young people in the North and the East, in addition to the 
economic development projects that we have.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප එක්තරා අන්දමක සංවර්ධන 
උගුලක සිර වී ඇත්ෙත් නිපුණ පුද්ගලයන් හිඟවීම නිසායි. ෙම් 
නිසා නිපුණතා පරතරය කඩිනමින් විසඳිය යුතු පශ්නයක්. 
රැකියාවකට අවශ්ය නිපුණතාවන් සහ ශිල්ප දැනුම ලබා ෙදන 
අධ්යාපන කමයක් තවමත් නිසි අයුරින් අප රෙට් කියාත්මක 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් අඩු පාඩුව මඟ හරවාලීමට අප වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යාංශය සහ විද්යා තාක්ෂණ සහ පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශය 
මඟින් කඩිනම් සැලැසුමක් කියාවට නංවනවා. 

අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් විප්ලවීය පතිසංස්කරණ 
කියාවලියක් දියත් කිරීමටද අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 
අතීතෙය් සඳහන් කෙළේ "උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැෙකනා" 
යනුෙවනුයි. නමුත් වර්තමානෙය් අප කිව යුත්ෙත් "මතු රැෙකනා 
ශිල්පයමයි උගත මනා" යනුෙවනි. අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
ෙකෙරන වියදම් කඩිනමින් වැඩි කිරීමට අප පියවර ගන්නවා. ඉතා 
ඉහළ සාක්ෂතරාවක් සහිත අපෙග් ශම බලකාෙය් ඵලදායීතාව 
ඉහළ නැංවීම සඳහා ෙමය අත්යාවශ්ය කාර්යයක්. වසර 13ක 
අධ්යාපනය අප අනිවාර්ය කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත 
ෙකෙරන පාසැල් පනත මඟින් පන්තියක ළමුන් සංඛ්යාව 35ක 
උපරිමයකට යටත් කරනවා. ඉගැන්වීම් උපකරණ හා සිසුන් අතර 
දුරස්ථ භාවය දුරු කරමින් ඩිජිටල්කරණය පාසැලට හඳුන්වා 
ෙදනවා. 

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධෙයන්ද සංවර්ධනාත්මක 
පියවර රැසක් ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ව්යාපාර 
කියාවලිෙය් කළමනාකරණ ක්ෙෂේතයට අදාළව, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය පවර්ධනය කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙමයට ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සහ විද්යා උද්යාන, නෙවෝත්පදක 
ෙක්න්ද, මෘදුකාංග නිෂ්පාදන, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ්යාපනය, 
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ උපකාරක ආෙයෝජන 
යන අංශ ඇතුළත් ෙවනවා. තරුණ පරපුරට ෙම් මඟින් දැනුම, 
පුහුණුව සහ අවස්ථාවන් අප උදා කර ෙදනවා. රැකියා දස ලක්ෂෙය් 
ඉලක්කය සපුරා ගැනීෙම්දී ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතයට පුළුල් 
ඉඩ කඩක් ලබා ෙදනවා. 

විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට laptop පරිගණක ලබා ගැනීම 
සඳහා තුන් අවුරුදු ෙපොලී රහිත ණය සහනාධාර කමයක් සකස ්
කරනවා. සෑම විශ්වවිද්යාලයකටම ෙනොමිලෙය් Wi-Fi පහසුකම් 
ලබාදීමටත් අප පියවර ගන්නවා. සහනදායී පදනමකින් 
අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ෙදනවා. ෙම් සඳහා අවශ්ය මුදල් 
පතිපාදන අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් ෙවන් කරනවා. 

පවත්නා විශ්වවිද්යාලවලට සමගාමීව තාක්ෂණ විද්යාල සහ 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන දියුණු කරනවා. විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය 
ෙනොලැබූ උසස් ෙපළ සමත් ශිෂ්යයින්ට තව දුරටත් අධ්යාපනය 
ලැබීමට ආර්ථික ශක්තිය ලබාදීෙම් වවුචර් පත් කමයක් අත්හදා 
බැලීම ලබන වසෙර් ආරම්භ කරනවා. 

ෙකොළඹ නගරෙයන් බැහැරව වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ඇති 
අවස්ථා වැඩි දියුණු කරනවා. ඉංගීසි භාෂාව පචලිත කිරීම 
අවධාරණය කරමින් ඉංගීසි භාෂාව උගන්වන උපකාරක පන්ති සහ 

විද්යාලවලට දැඩි පමිතියක් පනවනවා. වෘත්තීය පුහුණුව සහ 
ඉංගීසි අධ්යාපනය ලබා දීම සඳහා ඉදිරිපත් වන ආයතන හා 
සමාගම් දිරිගැන්වීෙම් සහ සහන සැලසීෙම් වැඩ පිළිෙවල 2016 
වසෙර් සිට අපි ආරම්භ කරනවා. 

දැනුම සහ කුසලතා සඳහා පැනවුණු බදු ඉවත් කරනවා. ඒ 
සඳහා ආරම්භක පියවර ෙලස ෙපොත් සඳහා පනවා ඇති බද්දත්, 
කීඩා භාණ්ඩ සඳහා පනවා ඇති බද්දත් ඉවත් කරනවා. 

පරම්පරා ගණනක් පුරා සමාජය තුළ ෙනොසලකා හැර ඇති 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ආර්ථික අවස්ථා ලබාදීමටද අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් අවධානය ෙයොමු කරනවා. වැඩ කරන මව්වරුන්ෙග් හා 
ෙපොදුෙව් සියලු කාන්තාවන්ෙග් ආදායම් සහ ඔවුන්ෙග් සාමාන්ය 
ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීමට අප පියවර ගන්නවා. 

සමාජෙය් වැඩ කරන කාන්තාවන්ෙග් තත්ත්වය ඉහළ නංවන 
ආර්ථික පතිපත්ති රැසකට මුල පුරන අතරම, සමාජය තුළ ගැබිනි 
මව්වරුන්ට හිමි විය යුතු නිසි ෙගෞරවය ද අප ලබා ෙදනවා.  

පළාත් පාලන මට්ටෙමන් පත්වන ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙගන් 
සියයට 25ක පතිශතයක් කාන්තාවන්ට ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
අප වහාම කියාත්මක කරනවා. අනාගතෙය් දී, 2017 අය වැය 
පතිපාදන ෙවන් කිරීෙම් දී, ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කර 
ගනිමින් ස්තී මූලික අය වැය  පතිපාදන ෙවන් කිරීමට ද අප 
කටයුතු කරනවා -gender budgeting-. ෙම් නිසා සමාජෙය් හැම 
තලයකම කාන්තාවන්ට විෙශේෂ අවස්ථා හිමි ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙගොඩනංවන ආර්ථිකය, සැමට 
හිත සුව පිණිස වන ආර්ථිකයක්. සංවර්ධනෙය් පතිඵල විෂම ෙලස 
ෙබදී යාම පාලනය ෙකෙරන ආර්ථිකයක්; "බහුජන හිතාය- 
බහුජන සුඛාය" ආර්ථිකයක්; තිරසර සංවර්ධනයකට මං ෙහළි 
කරන ආර්ථිකයක්.  

අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් විනයානුකූල ආර්ථික පරිසරයක 
තිරසර සංවර්ධනයක් සඳහා අවශ්ය පදනම සැකසීමයි. අප ඒ 
කටයුතු වඩාත් විධිමත් හා කමවත් කරලීම සඳහා තිරසර 
සංවර්ධන සභාවක් ස්ථාපිත කරනවා. ඊට අවශ්ය නීති රීති 
සම්පාදනය කරනවා.  

අප ඉදිරිපත් කළ තුන්ෙවනි පරම්පරාෙව් ආර්ථික පතිපත්ති 
සඳහා පදනම් වන්ෙන්, ආර්ථික විවිධාංගිකරණය සහ ෙවළඳ 
පරිමාෙව් වර්ධනයයි. වැඩි ෙසේවා නියුක්තියක් ඇදී යන්ෙන් ඉහළ 
වැටුප් ෙගවන, නිපුණතාව පදනම් කරගත් තාක්ෂණික කර්මාන්ත 
ෙවතයි. අඩු වැටුප් ෙගවන නිමැවුම් ආර්ථිකයක් දිගින් දිගටම 
පවත්වාෙගන යාම යථාර්ථවාදී වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙකටි 
කාලීන වශෙයන් සංචාරක කර්මාන්තය හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
වැනි ක්ෙෂේතයන් රැකියා උත්පාදනය සඳහා ෙයොදා ගත යුතු 
ෙවනවා. නිපුණතා ශම බලකාය ඉහළ නැංවීමත් අපට 
වාසිදායකයි. එමඟින් විෙද්ශ රැකියාවන්හී ෙයෙදන්නන් නුපුහුණු 
තත්ත්වෙය් සිට නිපුණතා පූර්ණ හා වෘත්තීයමය තත්ත්වයට පත් 
කර ගැනීමට අපට හැකි ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ලබන 20 වන දා අෙප් රජෙය් මුල්ම 
අය වැය සඳහා අප පදනම් කර ගන්ෙන් ෙමම තුන්ෙවනි 
පරම්පරාෙව් ආර්ථික පතිපත්ති මාලාවයි. අෙප් ආර්ථික ගමන් මඟ 
නිවැරැදි මහා සත්යවාදී බව හඟවන ෙපරමඟ සලකුණු කිහිපයක්ම 
උදා වී ඇති බව ද ෙමහිලා සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. රාජ්ය 
නායකයින් 40 ෙදෙනක් ඇතුළු ආර්ථික විෙශේෂඥයන් 2500ක් 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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පමණ සහභාගි වන ෙලෝක ආර්ථික සමුළුව ජනවාරි අග දී 
ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඩාෙවෝස් නගරෙය් පැවැත්ෙවනවා. එයට 
සහභාගි වන්න අපට ආරාධනයක් ලැබී තිෙබනවා. ඊට ෙපරාතුව        
ශී ලංකා ආර්ථික සමුළුවක් පැවැත්වීමට කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා ආෙයෝජකෙයකු ෙමන්ම ගන්ථ කර්තෘවරෙයක් ද වන 
ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරෝස් සහ ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිට්ස් වැනි පුද්ගලයන් 
සහභාගීවීම කැපී ෙපෙනනවා.  

ඒ වාෙග්ම පකට ජාත්යන්තර සඟරාවක් වන යුෙරෝමනි 
සඟරාෙව් අනුගහෙයන් ආර්ථික සමුළුවක් ලබන ජනවාරි මස අගදී 
ශී ලංකාෙව් පැවැත්වීමට ද කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. 

ෙම් අවස්ථාවන් ඔස්ෙසේ ශී ලංකා ආර්ථිකය ජාත්යන්තරය සමඟ 
සම්බන්ධ කරලීෙම් අවකාශයන් උදාවී තිෙබනවා.  
ආරම්භෙය් දී මා අවධාරණය කළ පරිදි, මානවම්ම සිට මහා 
පරාකමබාහු දක්වා වු අෙප් රෙට් ස්වර්ණමය යුගය යළි අප 
උදාකරගත යුතුව තිෙබනවා. අපි හැම ෙකෙනකුටම සී.ටී පනාන්දු 
මහත්මයාෙග් ගීතයක් වන "පැරකුම් යුගයක් නැවතත් අරඹවු    

නිජ භූමි තෙල් ලංකා" මතක් කර ගන්න පුළුවන්. එය කරන්න 
පුළුවන් තරගකාරී විවෘත සමාජ ආර්ථිකයකින් පමණයි කියා මම 
කියන්න කැමැතියි.  

ඒ සඳහා කැපවීම, වග වීම හා ඉවසීම ඇතිව අප ෙම් නිවැරැදි 
මාවෙත්  ඉදිරියට යා යුතුයි. අෙප් මාතෘ භුමිය නිසි තැනට ඔසවා 
තබන්නටත්, අෙප් අනාගත පරම්පරාවට යහපත් ෙද්ශයක් 
නිර්මාණය කර ෙදන්නටත් අපට හැකි වන්ෙන් එවිටයි. ඒ නිසා 
ෙම් අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගැනීම අප හැමෙග් යුතුකමක් වාෙග්ම 
වගකීමක්. රට ෙවනුෙවන් ඒ යුතුකම ඉටු කරන්නටත්, වගකීම 
දරන්නටත් එක් වන ෙලස මම ෙම් ගරු සභාෙව් ඔබ සැමෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. එම නිසා තමයි අපි කාරක සභා කමයක් ඇති කර 
ඒ මඟින් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් කරන්න කියා 
කරන්ෙන්.  

ෙම් පතිපත්ති රාමුව සැකසීමට දායක වූ ගරු ජනාධිපතිතුමන් 
ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයටත්, ආර්ථික කළමනාකරණ 
කමිටුවටත්, නිලධාරින්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පළ කරනවා.  
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද වගුව: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட நிரல்: 
  Chart tabled: 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය ගරු 

රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා.  

ඔබතුමාෙග් කථාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා ද 
නැතිනම් කාල ෙව්ලාව ඉක්මවා ගිය නිසා ෙහට දින ඉදිරිපත් 
කරනවා ද? ඔබතුමා ෙකොෙහොමද කැමැති? 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
මම කථාව දැන් ඉදිරිපත් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 

මම මෙග් කථාව පුළුවන් තරම් ෙකටි කර තිෙබන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] කමක් නැහැ.  එෙහම නම්  මෙග් කථාව ෙහට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් ෙහට ඉදිරිපත් කරන්න. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
මර්කස ්සකාෆතුල් ඉසල්ාමියා (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
மர்கஸ் ஸக்காப ல் இஸ்லாமிய்யா 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
MARKAS SAKAFATHUL ISLAMIYYA (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
I move, 

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Markas 
Sakafathul Islamiyya" 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   தபால், தபால் 

ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද දින න්යාය පතෙය් අංක 1 සිට 6 දක්වා විෂයයන් අනුමත 

කිරීම,- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින න්යාය පතෙය් ෙයෝජනා අංක 

1 පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කිරීමට 
නියමිත වැඩ කටයුතු පිළිබඳව ෙදවැනි වතාවටයි මා ෙම් රීති 
පශ්නය මතු කරන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් වැඩ කටයුතු ඕනෑ විධියට 
අයාෙල් ෙගන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන්ෙන්. 

අංක 15 දරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 
වශෙයන් අද දින විවාදයට ගැනීමට නියමිත 1989 අංක 13 දරන 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් නිෙයෝගය අදාළ පනෙත් විධිවිධානයන්ට අනුකූල 
ෙනොවන බව මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. 

ෙම් පනතට අනුකූලව ෙනොෙවයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3වැනි 
වගන්තිය පකාරව විෂය භාර මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද 
සෑම නිෙයෝගයක්ම මාස 4ක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
සම්මත කළ යුතු බව පැහැදිලිව සඳහන් වන අතරම අදාළ පනෙත් 
එකී විධිවිධාන මා සභාගත* කරනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා පැහැදිලියි, 1989 අංක 13 දරන 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් අදාළ වගන්තිෙය්  
තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි: 

"(4)  ෙම් වගන්තිය යටෙත් අමාත්යවරයා විසින් කරනු ලබන සෑම 
නියමයක් ම, එය ගැසට් පතෙයහි පළ කරනු ලැබූ දිනෙයහි ෙහෝ එම 
නියමෙයහි සඳහන් කරනු ලබන පසු දිනයක ෙහෝ බලාත්මක විය යුතු 
අතර, ...." 

පනවන දිනෙය් ෙහෝ ඊට පසු දිනෙය් බලාත්මක ෙවන්න 
පුළුවන්.  

"....එය ගැසට් පතෙයහි පළ කරනු ලැබූ දිනෙයහි සිට මාස හතරක කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් ඇතුළත දී ෙහෝ එම කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් ෙනොපැවැත්ෙව් නම්, ...." 

එක්ෙකෝ ෙම්ක මාස 4ක කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ඇතුළත සම්මත 
කරගන්න ඕනෑ. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත, ඒ කියන්ෙන් මාස 4 
ඉක්මවන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳෙවන්ෙන් නැත්නම්,- 

"....එම කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසන් වීෙමන් පසුව පැවැත්ෙවන පථම 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීෙම් දී, එම නියමය අනුමත කළ යුතු බවට වූ 
ෙයෝජනාවක් මඟින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය." 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඉදිරිපත් කළ දිනෙය් ෙහෝ ඊට 
පසු දිනෙය් කියාවට නඟන්න පුළුවන්. මාස 4ක් ඇතුළත සම්මත 
කර ගැනීම අනිවාර්යයි. හැබැයි, මාස 4 ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තු 
දිනයක් නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වන පළමු දිනෙය්දී ෙමය 
සම්මත කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා අධ්යයනය කළ පරිදි එකී 
නිෙයෝගය දින 100 රජෙය් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 2015 
ෙපබරවාරි මස 26වැනි බහස්පතින්දා අංක 1903/39 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කර, 2015 අෙපේල් මස 27වැනි සඳුදා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට 
ඇතුළත් කර තිබූ බව ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානයට ෙයොමු 
කරනු කැමැත්ෙතමි. හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන් එම ෙකොටසත් 
මම සභාගත* කරනවා. 

ඊට අනුකූලව එම නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කළ අෙපේල් මස 27වැනි 
සඳුදාට පසුව හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව 2015 ජුනි මස 26වැනි 
සිකුරාදා මධ්යම රාතිෙය් විසුරුවා හැරියා. ඒක හරි. හැබැයි, ඒ 
විසුරුවා හැරීමට ෙපර 14 වතාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ කිසිදු අවස්ථාවක ෙම්ක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. 

එෙලස හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පවත්වන ලද රැස්වීම් 14 දීම 
එකී නිෙයෝගය විධිමත් පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරවා 
ගැනීමට කටයුතු ෙනොකළ එම මුදල් අමාත්යවරයාම අටවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 2015 සැප්තැම්බර් මස 23වැනි බදාදා ලිපි 
ෙල්ඛන පිළිගැන්වීම යටෙත් නැවත වරක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා. එම හැන්සාඩ් වාර්තාවත් මා ළඟ තිෙබනවා. 

පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මස 22වැනි බහස්පතින්දා මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් නීති කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2014 වර්ෂයට 
අදාළ කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. එම වාර්තාෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, වගකීම් ඉටු කරන වෘත්තීමය 
පුහුණුවක් ඇති කාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් නීතිමය කටයුතු කරන 
බව. 

දැන් ෙම් මුදල් අමාත්යාංශය සතුව ඉතාමත් වගකීෙමන් 
කටයුතු කරන නීති කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නා බව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් මඟින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
කරුණු ෙමෙසේ තිබියදී පාර්ලිෙම්න්තුව විහිළුවක් බවට පත් 
කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් ෙනොමඟ යවමින්, මුදල් 
අමාත්යවරයා සහ මුදල් අමාත්යාංශෙය් නීති කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දිගින් දිගටම -ෙම් පළමුවන වතාව ෙනොෙවයි- 
කරන ෙමම කියා පිළිෙවත තවදුරටත් අනුමත කිරීමට ෙහෝ පවතින 
නීති-රීතිවලට අනුකූල ෙනොවන ෙමවැනි ෙද්වල්වලට නිහඬව 
සිටීමට ෙහෝ ෙමම උත්තරීතර ව්යවස්ථාදායකයට ෙනොහැකි බව 
මම අවධාරණය කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙම් පළමුවැනි වතාව ෙනොෙවයි. අවස්ථා ගණනාවක් මුළුල්ෙල් 
දැන් ෙමය සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ඊට පසුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
ඊට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලයට ෙදෝෂාෙරෝපණය 
නඟනවා, ඒ ෙගොල්ලන් බලන්ෙන් නැහැ, බලන්ෙන් නැතිව 
ඉදිරිපත් කෙළේ ෙමොකටද කියලා. ඒක මුදල් අමාත්යාංශෙය් කාර්ය 
භාරය. මුදල් අමාත්යාංශෙය් නීති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. 
ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිසි පරිදි ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
ෙකොට සම්මත කර ගත යුතුව තිෙබනවා. නමුත් නිසි පරිදි ෙමය 
ඉදිරිපත් ෙකොට සම්මත කර ගන්න උත්සාහ දරලා නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වහාම ෙයොමු කරමින්, ෙමවැනි ෙද් ඉදිරියට සිදු 
ෙනොවන බව සහතික කරමින් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට විධිමත් 
තීරණයක් ලබා ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
මම ඒක ඔබතුමාෙගන් අෙප්ක්ෂා කරනවා. එෙතක් ෙමම 
නිෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ගන්න බැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමොකද, දිගින් දිගටම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් 
විසුළුකාරී තත්ත්වයකට පත් ෙවමින් යන ගමනට කිසිෙසේත්ම අපට 
එකඟ විය ෙනොහැකියි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148වැනි 

ව්යවස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳව සම්පූර්ණ බලය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවෙරනවා. එම නිසා ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳව අපි 
සම්පුර්ණෙයන් එකඟ ෙවනවා.  

 
ෙම් පිළිබඳව  මීට කලින් පැවති විවාදවලදී අපි පැහැදිලිව 

නීතිමය තත්ත්වය ෙපන්වා දුන්නා. නියමිත මාස 4ක 
කාලපරිච්ෙඡ්දය ඇතුළතදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් නිෙයෝගය 
ඉදිරිපත් ෙනොකෙළොත්, අවසාන විගහෙය්දී අමාරුෙව් වැෙටන්ෙන් 
මුදල් අමාත්යතුමාමයි. ෙමොකද, ෙම් අදාළ පාර්ශ්වයන් 
අධිකරණයට ගියාට පස්ෙසේ නියමිත කියා පටිපාටිය අනුගමනය 
කරලා නැහැ කියලා අධිකරණය තීන්දුවක් දුන්ෙනොත් එතැනදී 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා. නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 
නිශ්චිත වශෙයන්ම සඳහන්ව තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි, 
එවැනි කියාවක් කරලා ෙම් බදු මුදල් අය කර ෙගන තිෙබනවා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නම්, එකී මුදල් ආපසු ෙගවිය යුතුයි කියලා. විදුලි සංෙද්ශ පිළිබඳ 
කටයුත්ෙත්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට ගියාම මුදල් 
අමාත්යාංශය කිව්වා ඒ පනත ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා, ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. බද්ද නියමිත ආකාරයට ෙනොවන විධියට 
අය කර ගත්ෙතොත් ආපසු ෙගවිය යුතුයි කියලා ෙර්ගු 
ආඥාපනත්වල, නිෂ්පාදන විෙශේෂ විධිවිධාන පනත්වල සඳහන් 
කරලා තිෙබන නිසා, එවැනි අවස්ථාවක් වුෙණොත් ආපසු 
භාණ්ඩාගාරය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එම නිසා  
පාර්ලිෙම්න්තුවට පරිබාහිරව, පාර්ලිෙම්න්තුව බුල්ෙඩෝස් කරෙගන 
යන තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවීම සඳහා ඔබතුමා මැදිහත් වන ෙලස 
අපි ඉතා කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

මීට කලින් හැන්සාඩ් වාර්තාවලත් ෙම් පිළිබඳව සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්ක සාකච්ඡා කරලා අපි කවුරුත් එකඟතාවකට එමු. 
ෙම්ක කඩාකප්පල් කිරීෙම් කිසිදු අවශ්යතාවක් අපට නැහැ. නමුත් 
අධිකරණ කටයුත්ෙත්දී මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවටම තමයි ෙම් පිළිබඳව 
වග කියන්න ෙවන්ෙන්; හෑල්ලුවට පත්  ෙවන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු මුදල් අමාත්යතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු විජයදාස 

රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා මීට කලිනුත් ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කළා. 
අදත් දැනුවත් කළා. මම හිතන විධියට මට වඩා හුඟාක් විෙශේෂඥ 
දැනුවත්කමක් එතුමාට තිෙබන නිසා ෙමහි නීතිමය තත්ත්වය 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන ෙලස මම එතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපරත් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාත්, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත්, ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ෙම් හා සමාන පනත් කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවක ෙම් කාරණය ඔබතුමා ඉදිරිෙය් 
සාකච්ඡාවට භාජනය කළා. එම දිනෙය්දී මම කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා ගරු කථානායකතුමනි. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමා මතු කරපු, ෙම් ෙරගුලාසි හතෙරන් පළමුවැනි 
ෙරගුලාසිය සම්බන්ධව ෙම් කාරණය අදාළ වුෙණ් නැහැ. ෙහේතුව 
ඊට අදාළ පනත්වල තිබුෙණ් එම ෙරගුලාසි නිකුත් කිරීෙමන් පසු 
හැකිතාක් ඉක්මනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. 

එහි කාල සීමාවක් ෙනොතිබුණ නිසා ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් 
නැති බවට  අවසානෙය් අපි සියලු ෙදනා පිළිගත්තා. අද දිනෙය් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා මතු කළ කාරණය -ඒ පනත අනුව නිශ්චිත 
ෙලස මාස 4ක් ඇතුළත ෙමම ෙරගුලාසි ඉදිරිපත් කළ යුතුය කියන 
කාරණය- පිළිබඳව කිසිදු විෙරෝධතාවක් අභිෙයෝගයක් නැහැ. ඒ 
කාරණය අපි පිළිගන්නවා. ඒ අනුව එය මාස 4ක් තුළ ඉදිරිපත් 
කළා නම් වඩාත් සුදුසුයි කියන කාරණය මම පිළිගන්නවා.        

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවැනි ආකාරයට නියමිත දිනයට 
ෙපර ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට ඊට පස්ෙසේ ඉදිරිපත් කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ලබාගත් පසුව ඒ අදාළ බදු ෙගවීම 
සම්බන්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ලබා දුන් නඩු තීන්දු ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඒ නඩු තීන්දු ෙදක පරස්පර විෙරෝධී විධියටයි 
තිෙබන්ෙන්. එක නඩු තීන්දුවකින් කියනවා ඒ කාලයට බදු අය 
කර ගන්න බැහැ කියා. අනික් නඩු තීන්දුෙවන් කියනවා බදු අය 
කර ගන්න පුළුවන්, ෙම්ක අත්යවශ්යෙයන්ම කළ යුතු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි කියලා. හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය 
මතු ෙවන්ෙන්, ෙම් ෙරගුලාසි සම්මත කළාට පස්ෙසේ යම්කිසි 
බද්දක් අය කරනෙකොට ෙකෙනකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් ෙම් 
ෙරගුලාසි නිසි කාලසීමාව තුළ ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කර 
ගත්ෙත් නැති නිසා අපට ඒ බද්ද ෙගවීෙම් වගකීමක් නැහැ කියලා. 
එතෙකොට ෙමතැන ගරු මන්තීතුමන්ලා මතු කළා වාෙග් 
ඇත්තටම පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ෙරගුලාසිය ගැසට් 
පතෙය් පළ කරලා තිෙබන්ෙන් 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 26ෙවනි 
දා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළත් නැතත් එදා ඉඳලා  මාස 4ක 
කාලයක් තුළ ඒ ෙරගුලාසි වලංගුයි. ඒ ෙරගුලාසි යටෙත් 
කියාත්මක ෙවන්න, ඒ ෙරගුලාසි යටෙත් බදු අයකර ගන්න මුදල් 
අමාත්යාංශයට අයිතිය තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ෙරගුලාසි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් 2015 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 23ෙවනි දා. මාස 4 ගත වීෙමන් පසුවයි.  එය අපි 
පිළිගන්නවා.  

ෙම් ෙරගුලාසි සම්මත කිරීම තුළ මතු ෙවන්න පුළුවන් ගැටලුව 
තමයි ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ජුනි මාසෙය් 26ෙවනි දා සිට 
අද දක්වා -ෙනොවැම්බර් 5 දක්වා- කාලය තුළ අය කර ගත්ත බදු 
නීත්යනුකූලද නැද්ද කියන කාරණය. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා 
සඳහන් කළ විධියට එම කාල සීමාවට ෙගවූ බදු මුදල් නැවත 
ෙගවිය යුතුද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව පනෙත් සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. දැන්  බදු ෙගවන පුද්ගලෙයක් විසින් 
අධිකරණයකදී එම කාරණය -තමන් ඒ වගකීෙමන් බැඳී සිටිනවාද 
නැද්ද කියන කාරණය- මතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
ෙරගුලාසිය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීම 
පිළිබඳව බාධාවක් නැහැ. ෙමය කියාත්මක වුණු ෙරගුලාසියක්. 
ෙම් ෙරගුලාසිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළ යුතුව තිෙබනවා. 
නියමිත කාලය තුළ එය ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. නමුත් ඒ 
ෙරගුලාසිය මාස 4ක කාල සීමාවකට වලංගුයි. ඒ කාල සීමාව ජුනි 
මාසෙය් 26ෙවනි දායින් අවසාන ෙවනවා. ඒ මාස 4 පසු වුණාට 
පස්ෙසේ අද දක්වා කාලය අතරතුර බදු ෙගවන්නන් විසින් තර්කයක් 
ඉදිරිපත් කෙළොත් ඒ ගැටලුව මතු ෙවනවා. නමුත් ෙම් ෙරගුලාසි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගැනී ම පිළිබඳව, වලංගුභාවය 
පිළිබඳව පශ්න කරන්න අධිකරණයට බලයක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව 
හිටපු කථානායක ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඒ වාෙග්ම 
හිටපු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලි තීන්දු ෙදකක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අභ්යන්තර කටයුතු ෙමෙහයවීෙම් බලය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවම සතු එකක්; එය පශ්න කිරීෙම් බලයක් 
අධිකරණයට නැහැ කියන එක. නමුත් අපි පිළිගන්නවා යම් බදු 
ෙගවන්ෙනකුට මම ඒ කියපු කාල සීමාව ඇතුළත ෙගවපු බද්දක් 
පිළිබඳව අධිකරණෙය්දී තීන්දුවක් ලැබුෙණොත් එය බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවන්නට ඉඩ තිෙබන බව. නමුත් ෙම් ෙරගුලාසි සම්මත 
කර ගැනීම සම්බන්ධව බාධාවක් නැහැ. එය අධිකරණෙය් පශ්න 
කරන්න බැහැ. පශ්න කළ හැකි කාරණය තමයි -ඒ මාස කිහිපය 
සම්බන්ධව- මම සඳහන් කෙළේ. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම් ෙරගුලාසි අද දින අනුමත කෙළොත් අද දින සිට නැවත 
කියාත්මක කිරීමට හැකියාව තිෙබනවා. සම්මත කර ගැනීම 
පිළිබඳ කිසිදු බාධාවක් නැහැ. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, වැදගත් කාරණයක් ඔබතුමාෙගන් දැන 

ගන්න තිෙබනවා. ඒ නියමිත පරිපාටිය අනුගමනය ෙනොකළ විට ඒ 
මුදල් ආපසු ෙගවිය යුතුයි කියලා ආදායම් සංරක්ෂණ  ආඥාපනෙත් 
හත්වන වගන්තිෙය් සඳහන් කරලා තිෙබනවා නම්,  ඒ අනුව ඇති 
වන තත්ත්වය ඔබතුමා පැහැදිලි කරනවා නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා පැහැදිලි කෙළේ  මා ඒ කියාපු කාල සීමාව 

ගැනයි. ෙමම නිෙයෝගය ගැසට් කෙළේ 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 26 
වැනි දා. එදා පටන් මාස 04ක් දක්වා ෙම් නිෙයෝගය කියාත්මකයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළත්, නැතත් ෙම් නිෙයෝගය 
කියාත්මකයි. ඒ මාස 04 තුළ ෙමය සම්මත කර ගැනීම වගකීමක්. 
ඔය කියන පශ්නය මතු වන්න පුළුවන්, ඒ මාස 04ක කාලය 
අවසන් වන දිනය වන ජුනි මාසෙය් 26 දින සිට. ඒ අනුව ෙමම 
නිෙයෝගය අද සම්මත වනවා නම් ඔබතුමා ඔය කියන කාල සීමාව 
සම්බන්ධ ගැටලුව මතු ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. බදු ෙගවපු 
පුද්ගලයකු විසින් අධිකරණය ඉදිරියට ගිහිල්ලා තර්ක කෙළොත් ඒ 
පශ්නය මතු වනවා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමම නිෙයෝගය 
සම්මත කර ගැනීෙම් බාධාවක් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු 

(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත සම්මත කෙළේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව.   
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් පනවන ලද නීතියක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නීතිෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ද නීතියක් පැනවී තිෙබනවා. ඒකයි 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පනවන 
ලද නීතිෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට ද නීතියක් පනවා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනවා තිෙබන නීතිය තමයි, ෙමම පනෙත් 3.(4) 
යටෙත් සඳහන් කර තිෙබන "...එම නියමය අනුමත කළ යුතු බවට 
වූ ෙයෝජනාවක් මඟින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය 
යුතු ය." කියන එක.  

ඒ අනුව, මාස 04ක් ඉක්ම යෑමට ෙපර ෙමම නිෙයෝගය සම්මත 
කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. මාස 04 
ඉක්මවා යන දිනය පාර්ලිෙම්න්තු දිනයක් ෙනොෙවයි නම්,  ඊට 
පසුව එළැෙඹන පළමු දිනෙය්දී ෙමය සම්මත කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මීට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණු ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවලදී, ෙවනත් පනතක් මඟින් ඒ ෙයෝජනාවලට ආවරණය 
ලබා දීලා තිබුණා. ඒකයි ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, 
වුෙණ්. නමුත් ෙම් නිෙයෝගයට ෙවනත් පනතකින් ආවරණය ලබා 
දීලා නැහැ.  මීට කලින් ඉදිරිපත් කළ ෙමවැනි නිෙයෝගවලට  තවත් 
පනත් ගණනාවකින් ආවරණය ලබා දීලා තිෙබනවා, "ඒවාෙය් 
කිසිවක් සඳහන් වුවද බල පැවැත්ෙවන්ෙන් ෙමයයි"  කියලා. 
නමුත් ෙම් නිෙයෝගයට එෙහම ආවරණයක් ලබා දීලා නැහැ.   

අද ෙම් න්යාය පතෙය් ඊළඟට සඳහන් කර තිෙබන ෙර්ගු 
ආඥාපනත යටෙත් වූ ෙයෝජනා කිහිපයටත්, ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙත් ඇති නිෙයෝගයටත් ඒ තර්කයම පැන 
නැඟුණාට, ෙවනත් පනතකින් ඒවාට ආවරණය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ඒවා ගැන අපි තර්ක කරන්ෙන් නැත්ෙත්. 
නමුත් ෙම් පළමුවන නිෙයෝගයට ෙවනත් පනතකින් ආවරණය 
ලබා දීලා නැහැ. එදා අපි එකඟතාවකට ආෙව්, ෙවනත් පනතකින් 
ආවරණය ලබා දීලා තිෙබන නිසා සම්මත කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්න පුළුවන් කියලායි. හැබැයි, ෙම් නිෙයෝගයට එෙහම 
ආවරණයක් ලබා දීලා නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. ඒ ගැන දැන 
දැනම අපි දැන් ෙම් නිෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන්න 
හදනවා.  නමුත් ෙම්කයි තිෙබන පශ්නය. ගරු කථානායකතුමනි, 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ෙමොකක් ෙහෝ නීතියක් සම්මත කරලා, ඊට 
පස්ෙසේ කියනවා, "මිනිස්සු අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒක ගැන බලා 
ගනීවිෙන්. අපි සද්ද නැතිව ඉඳිමු.  අධිකරණයට ගිෙයොත් අපි ආපසු 
ෙගවන්නම්" කියලා. එෙහම ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? අෙප් ඇස් 
ඉදිරිපිටම වරදක් ෙපෙනන්න තිබියදී, ඇස ් ඉදිරිපිටම යම් 
ගැටලුවක් ඇති ෙවලා තිබියදී, අපි කියනවා ෙම් නිෙයෝගය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියනවා, "ඒක අධිකරණෙයන් බලා ගනීවිෙන්" 
කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණය ඉදිරියට යෑමට ෙපර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි මූල්ය බලය තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ තමයි ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් නිෙයෝගය සම්මත කිරීමට ගත යුතු ද,  
නැද්ද කියලා සාකච්ඡා කළ යුතු වන්ෙන්.   

ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි. නීතිපති, 
මුදල් අමාත්යාංශෙය් නීති අංශය ෙම් කරුණු මුළුමනින්ම 
අත්හැරලායි තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව අදාළ නැහැ ඒ 
ෙගොල්ලන්ට. ඒ ෙගොල්ලන් හදා ගන්නා ලද ෙවනත් 
ආෙරෝපණයක්, ෙවනත් බලයක් විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව යටපත් 
කරන්න හදනවා. ඊට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය අධිකරණයට 
පවරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු බලය ෙමොකටද අධිකරණයට 
පවරන්ෙන්?    

ගරු කථානායකතුමනි,  මා නැවතත් කියන්න කැමැතියි, ඒ 
කරුණ ෙහේතු ෙකොට ෙගනම පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයටත් 
විවිධ අවස්ථාවල ෙදෝෂාෙරෝපණ ඉදිරිපත් වුණු බව. ''පාර්ලිෙම්න්තු 
කාර්යය මණ්ඩලය ෙම්වා ගැන බලන්ෙන් නැහැ,  නියමිත පරිදි 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ'' කියලා ෙදෝෂාෙරෝපණ ඉදිරිපත් වුණා. 
නමුත් ඒක අමාත්යාංශෙය් කාර්යභාරය. ඒත් අමාත්යාංශය 
කාර්යභාරය අත්හැරලා තිෙබනවා. අමාත්යාංශය නැවත නැවත  
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොසලකා කටයුතු කරමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත්යාංශය පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොසලකා 
කටයුතු කරමින් තිෙබන ෙම් තත්ත්වයට තවදුරටත් අප ඉඩ ලබා 
දිය යුතු නැහැ. අවස්ථා ගණනාවක් ඒ ඉඩ ලබා දීම සිදු කර 
තිබුණා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ ඉඩ ලබා දිය යුතු නැහැයි කියන 
එක තමයි ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අදහස. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, I would like to - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Hon. Member,  can I give the opportunity  first to the 

Hon. Minister? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Speaker, let the Hon. Member  raise his issue 

first.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Yes, you can reply both issues.  

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණාව පිළිබඳ අෙප් සම්පූර්ණ 
එකඟතාව පළමුෙකොට පකාශ කරන්න කැමැතියි.   

ෙදවැනි කාරණය ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වුවද හිතුවක්කාරී වීමට බැහැ. අනුර බණ්ඩාරනායක 
කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව ගත්තත්, චමල් රාජපක්ෂ 
කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව ගත්තත්, ඒ තීන්දු ෙදකින් අපි 
උත්තරීතර වන බව ඇත්ත. නමුත් අපි උත්තරීතර විය යුත්ෙත් 
නීතිය කඩමින් ෙනොෙවයි. නීතිය කඩමින් උත්තරීතර විය 
ෙනොහැකියි. එයයි වැදගත් සාධකය වන්ෙන්.  

ෙම් කාරණෙය්දී ෙර්ගු ආඥාපනත ඉතා පැහැදිලියි කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම, 2006 අංක 1 දරන ආදායම ආරක්ෂා කිරීෙම් 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 7වැනි වගන්තිය යටෙත්  ෙම් කරුණ 
ඉතා පැහැදිලියි. එය එෙසේ බව පිළිගනිමින්, එය උල්ලංඝනය 
කරමින්, පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අධිකරණයට යන්න කියා 
මහජනයාට කියමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට හැසිෙරන්න බැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුව එෙහම හැසිරීම ගැන අපට එකඟ වන්න බැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. අප ෙමෙසේ කියන්ෙන් ෙමය කඩාකප්පල් කිරීම 
සඳහා ෙනොෙවයි. ආදායමක් ගන්න අපිත් කැමැතියි.  I would like 
to refer to a ඉතාම වැදගත් ෙකොටසකට:  

" ‘Gajma Tax Consultant Senior Partner, N. R. 
Gajendran’ told Business Times ........tabled in 
Parliament two weeks before votes are taken for 
them. There should be time to take legal action for 
anyone who objects to the amendments. 

It should be passed in parliament to make these 
new tax collections a law………if it cannot be 
legalised during the current fiscal year, then it 
could be included in the next budget for the 
implementation with retrospective effect.”  

ෙමය කරන්න පුළුවන් කමෙව්ද තිෙබනවා. පසු ගිය වතාෙව් 
ෙම් වාෙග්  පශ්නයක් මතු වුණාම, "එෙහම නම් අපි අය වැය 
ෙල්ඛනය ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දී  එයට ඇතුළත් කරලා  අය කර 
ගැනීෙම් අලුත් නීතියක් ෙගෙනන්නම්" කියලා ගරු අගාමාත්යතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 
දැන දැන ෙම් විධියට ෙම් නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධව අපට 
එකඟ වන්න බැහැ.  

මම යළිත් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා  සඳහන් කළ 
ඒ වැදගත් කාරණය සිහිපත් කරනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාත් ඒ කරුණ සඳහන් කළා. ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කළාම 
අද සිට වලංගුයි. නමුත් ජූනි මාසෙය් සිට අනුමත කර ෙගන නැති 
නිසා, එතැන් සිට ෙම් දක්වා අවලංගුයි. ඒ නිසා නීති විෙරෝධීව බදු 
අය කරෙගන තිෙබනවා. ඒ වුණත්, පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර 
නිසා ඕනෑම ෙදයක් කළ හැකියි කියනවා.  

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ඒකට නම් මට එකඟ 
වන්න බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට කටයුතු කළ හැක්ෙක් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අනුවයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බලය දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව නීති සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සකස් කර තිෙබන නීති අනුව මිස, "අපි උත්තරීතරයි" කියලා එක 
එක ෙව්ලාවට  හිතුවක්කාරී විධියට ෙම් ෙයෝජනා සම්මත කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා,  ෙම් ෙයෝජනාව කල් දමලා, 
අපට  ඕනෑ නම් අමාත්යාංශෙය් නීතිඥවරුන්ෙගන් යළිත් වරක් 
උපෙදස් අරෙගන,   සාකච්ඡාවට භාජන කරන්න කියලා මා ඉතාම 
ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා. මීළඟ අය වැය ෙල්ඛනය ලබන සතිෙය් 
ඉදිරිපත් කරනවා ෙන්. ඒ අය වැය ෙල්ඛනයට ෙම් ෙයෝජනාව 
අන්තර්ගත කරලා  ඉදිරිපත් කරන්න ඇමතිතුමාට පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කිසි ෙසේත්ම සඳහන් කෙළේ නැහැ, 

ෙම් පශ්නය අධිකරණයට ගිහින් විසඳා ගන්න ජනතාවට කියනවා 
කියලා. මා මතු කෙළේ, ෙමවැනි පශ්නයක් ඇති වුණු ෙව්ලාවලදී 
බදු ෙගවන උදවිය අධිකරණයට ෙගොස් පශ්න විසඳා ෙගන 
තිෙබනවාය කියන කාරණය.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අදාළ පනෙත් තිෙබනවා, ගැසට් 
පතෙය් පළ කළාට පසුව මාස හතරක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය ගත යුතුයි කියා.   ඊළඟ (5) වන උපවගන්තිය ෙකෙරහි 
මම ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

It states, I quote:  

"Any Order which Parliament refuses to approve shall be deemed to 
be revoked as from the date of such refusal, but without prejudice to 
the validity of anything done there under and the notification of the 
date on which such Order is deemed to be revoked shall be 
published in. the Gazette." 

ගරු කථානායකතුමනි,  අදාළ පනෙත් විධිවිධාන අනුව ෙමම 
නිෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම්කිසි දිනයක පතික්ෙෂේප කෙළොත්, 
එදා පටන් එය කියාත්මක කරන්නට බැහැ. ඊට ෙපර මුල් මාස 
හතෙර් කාල සීමාව තුළ ෙමය වලංගුව කියාත්මක වුණා ෙසේ එය 
අවලංගු කිරීම පාර්ලිෙම්න්තුව පතික්ෙෂේප කළත්, "ඒ කාල සීමාව 
තුළ වලංගුව නීතියක්ව පැවතුණා, ඒ අනුව තමයි ඒ නීතිය 
කියාත්මක වුෙණ්" කියා නීතිය පූර්ව නිගමනය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අතරමැද -ජූනි 26වැනි දා සිට අද 
දක්වා- කාල පරිච්ෙඡ්දය සම්බන්ධව ගැටලුවක් තිෙබනවා. මා මිත 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇත්තටම ඒකට උත්තරය 
කිව්වා. ෙමය අය වැය ෙල්ඛනෙය් දී, නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතක් මඟින්  ජූනි 26වන දින සිට වලංගුව කියාත්මක විය යුතුයි 
කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් නිෙයෝගය අද දින සම්මත කර 
ගත්තාම අද පටන් කියාත්මක ෙවනවා. නැත්නම් ෙමය පතික්ෙෂේප 
වුෙණොත් අවලංගු එකක් බවට පත් ෙවනවා. ෙමම නිෙයෝගය අද 
දින සම්මත කරෙගන, ඔබතුමන්ලා සඳහන් කළ ආකාරයට ජුනි 
26වැනි දින සිට ෙනොවැම්බර් 5වැනි දින දක්වා ඒ යටෙත් අය කර 
ගන්නා ලද බදු නීත්යනුකූලව අය කරගත් බදු බවට ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනයට අදාළ නීති මඟින් පතිපාදන සකස් කර ගන්න ඕනෑ 
කියලා මම ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. ඒක තමයි වඩාත්ම පහසු 
කමය වන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා අදාළ පනෙත් පහළින් 

තිෙබන උපවගන්තිය තමයි උපුටා දැක්වූෙය්. පනෙත් පහළ 
තිෙබන උපවගන්තිය ඉහළින් තිෙබන උපවගන්තියත් එක්ක ගැට 
ගැහිලා තිෙබනවා. ඉහළින් තිෙබන උපවගන්තිෙය් දී නිශ්චිත 
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වශෙයන් කියනවා, "ෙමය මාස හතරක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් ෙකොට සම්මත කර ගත යුතුය. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කර සම්මත කරගත ෙනොහැකි වුවෙහොත්..." කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කියන්ෙන් “ඕනෑ ෙවලාවක ඉදිරිපත් 

කරලා සම්මත කර ගන්න බැරි වුෙණොත්“ කියන එක ෙනොෙවයි. 
4වැනි උපවගන්තිෙයන් නිශ්චිත ෙලස කියනවා, මාස හතරක් 
ඇතුළත එය සම්මත කරගත යුතුයි කියා. හැබැයි, ඒ මාස හතර 
ඇතුළත සම්මත කර ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව් දී, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒක සම්මත කර ගන්න බැරි 
වුෙණොත්, බදු ගහපු අර කාලයට වලංගුයි, ඊට පසුව එය පරිච්ඡින්න 
ෙවනවා. එතෙකොට “ඕනෑ දවසක ඉදිරිපත් කරලා එය පතික්ෙෂේප 
වුෙණොත්“ කියන කථාව වලංගු නැහැ. 4වැනි උපවගන්තිෙය් 
තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කළ යුතුයි කියලා. හැබැයි,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙනොකෙළොත් ෙමොකද වන්ෙන් කියන 
කාරණය ෙකෙරහිත් එහි අවධානය ෙයොමු කරවනවා. එයින් 
කියන්ෙන්, මාස හතරක කාලයට බදු ගහලා තිෙබන නිසා, ඒ 
ෙවලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒක සම්මත කෙළේ නැතත් අර බදු 
ගහපු කාලයටම වලංගුයි කියන එක විතරයි. නමුත් “මාස හතර 
ඉක්මවා ගියාට පසු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ආ හැකිය“ කියා 
වගන්තියක්, අදහසක් එහි කිසිෙසේත්ම ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. 

 
 ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා එතුමාෙග් තර්කයට අනුව  

ජුනි මාසෙය් 26වැනි දා සිට ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 05වැනි දා දක්වා 
අය කර ගැනීමට ෙවනම කමෙව්දයක් ෙගෙනනවා නම්, -අද 
05වැනි දා ෙන්-  ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 05වැනි දා සිට අය වැය 
දක්වා තිෙබන දින 15ත් ඇතුළත් කරලා ඒ දක්වා ෙම් නිෙයෝගය 
අදාළ කරෙගන සම්මත කර ගන්න. ඉතිරි  පහ අප සම්මත කර 
ෙදන්නම්. ෙමොකටද, දින 15කට විතරක් අද ෙම් නිෙයෝග සම්මත 
කර ගන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුව ෙඩෝසර් කරලා දින 15කට විතරක් 
ෙම් සම්මත කරගන්න ඕනෑ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙපන්වා දුන් පරිදි එවැනි 
අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ෙම් දිනවලටත් වලංගු වන පරිදි ඒ 
අවස්ථාව උපෙයෝගී කරගන්න. එච්චරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදය නවත්වන්න 

බැහැ.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විවාදය ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම කියන්ෙන් අද ෙම් නිෙයෝගය අප සම්මත කෙළොත් අද දින 

සිට ෙමය වලංගුයි කියන එකයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, අද ඉඳලා වලංගු නැහැ. මාස හතර ඇතුළත ෙගනැවිත් 

සම්මත කර ගත යුතුයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ ඔබතුමාෙග් තර්කය. මෙග් තර්කය ෙම්කයි. දැන් ෙමතුමා 

කියන ෙදය පිළිගත්තත්, අද අපි ෙම්ක විවාද කරලා සම්මත කර 
ගත්ෙතොත් අද දින සිට එය වලංගුයි.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

කරුණු ඉදිරිපත් කරද්දි යම්කිසි ෙවනස් ආකාරයකට ඉදිරිපත් 
කෙළේ. මම කිෙයව්ෙව් අදාළ පනෙත් II වන ෙකොටෙසේ 3වන 
වගන්තිෙය් 5වන උපවගන්තියයි. එතුමා කිව්ෙව් 4වැනි 
උපවගන්තියත් එක්ක ගැට ගැහිලා තිෙබනවා කියලායි.  හතර 
ෙනොෙවයි. ෙමහි තිෙබනවා, උප වගන්ති හයක්. ෙම් හයම එකට 
ගැටගැහිලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි මම නැවතත් ඔබතුමාට 
අවධාරණය කරනවා, ෙම් ෙරගුලාසිය අවලංගු වන්ෙන් කවදාද 
කියන එක ගැන.  ෙරගුලාසිය ගැසට් කළාට පසුව කවදා ෙහෝ 
අවලංගු වන දිනය තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව පතික්ෙෂේප කළ දිනය 
බවට පත්වන්ෙන්.  එය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා.  මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා, Section 3(5) of the 
Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989 which 
states, I quote:  

 “Any Order which Parliament refuses to approve shall be deemed 
to be revoked as from the date of such refusal,...” 

ඒ නිසා ෙම්ක වලංගුයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ.  
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මාස හතරක් තුළ බදු අය කරගැනීම සඳහා ෙම් ෙරගුලාසි 

වලංගුයි. හැබැයි පශ්නයක් තිෙබනවා. මාස හතරක් ගත වුණාට 
පසුව  පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත ෙනොකරපු නිසා බදු අය කර 
ගැනීෙම් ගැටලුවක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  ඔව්, ඒක හරි. ඒක 
ආපහු ෙගවන්න ෙවනවා.  ඒක තමයි මම කිව්ෙව්,  ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනයත් එක්ක අපට විෙශේෂ පතිපාදනයක් විධියට ජූනි 26 
වනදා සිට ෙනොවැම්බර් 05 වන දා දක්වා අය කර ගන්නා ලද බදු 
නීත්යනුකූල බදු බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අනුමත කරන්න 
පුළුවන් කියලා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සඳහන් කළා 
වාෙග් ඒ කාරණය අපි අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරන ෙකොට 
කරන්න පුළුවන්.    

 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙරගුලාසිය අවලංගු වූවා ෙසේ 
සැලෙකන්ෙන් කුමන දිනය ද කියනවා නම්,  ඒ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව එය පතික්ෙෂේප කරන දිනයයි. අද දිනෙය් ෙමය 
පතික්ෙෂේප කෙළොත් ස්ථීර වශෙයන් එය අවලංගුයි. අද දිනෙය් 
ෙමය අනුමත කෙළොත් කිසි පශ්නයක් නැහැ, ඒක වලංගු නීතියක්. 
ඒ නීතිය ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ආදායම් සංරක්ෂණ පනෙත් - 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔබතුමාෙග් කථාව හරි. අදාළ කාල සීමාවට - ජූනි 26 සිට අද 

දක්වා කාලයට -  අපි විෙශේෂ විධිවිධාන පනතක් ෙගෙනනවා.  

339 340 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම අහන්ෙන් ඒක ආපහු ෙගවන්න වුෙණොත් මහා 

භාණ්ඩාගාරය ෙකොෙහොමද, - 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙගවීම වළක්වා ගන්න තමයි විෙශේෂ විධිවිධාන පනත 

ෙගෙනන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙගවීම වළක්වා ගන්ෙන් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන 

ෙකොන්ෙද්සි ඉෂ්ට ෙනොකර, පාර්ලිෙම්න්තුව නියමිත කියා පිළිෙවත 
අනුගමනය ෙනොෙකොට, - [බාධා කිරීමක්] ඒකයි තිෙබන පශ්නය.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒකට තමයි අදාළ කාලයට පනත ෙගෙනන්ෙන්.  [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒකත් අපට නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. ෙම් නීතිය අද ඉඳලා 

වලංගුයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද ඉඳලා වලංගු දින 15කට ෙන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක පතික්ෙෂේප කරලා නැහැ ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  ඔබතුමන්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා,-   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එතුමා කියන පරිදි එතුමාටත් ෙම් 

ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබනවා;  මුදල් ඇමතිතුමාටත් අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා. ඒ කාලය පිළිබඳව ෙලොකු ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. බදු දීපු ෙකෙනක් ගිෙයොත් ගන්න ෙවනවා- [බාධා 
කිරීමක්]  දැන දැනම  මුදල් අමාත්යාංශය විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව  
හෑල්ලු කරමින් කටයුතු කර තිෙබනවා. නියමිත පරිදි  මාස හතර 
ඇතුළත එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ ඇයි?  සම්මත 
කර ගන්නට උත්සාහ ෙනොකෙළේ  ඇයි?  පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලු 
කරමින් ෙම් කර ෙගන යන කියාදාමයට අපි එකඟ නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අෙප් ඉල්ලීම වන්ෙන් ඉතිරි සංෙශෝධන 
පහ සම්මත කරන්න ගන්න, ෙම් සංෙශෝධනය පිළිබඳව අපි එකඟ 

ෙවලා සාකච්ඡාවක් කිරීෙමන් පසුව තමයි  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමය 
ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්ෙන් කියන එකයි. එෙසේ නැතුව ෙම් විධියට 
බලහත්කාර ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම්ක ඉදිරිපත් කරමින් 
ෙඩෝසර් කර ෙගන පාර්ලිෙම්න්තු බලය  ෙගන යන්න උත්සාහ 
කරනවා නම් අපි එයට කිසිෙසේත්ම එකඟ වන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම 

සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් සියලුම මන්තීතුමන්ලාට මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ගරු අමාත්යතුමන්ලා කරුණු 
පැහැදිලි කළා. ෙම් ගැන මටත් අවධානය ෙයොමු කරන්න සිද්ධ 
වුණා. ෙමොකද, ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි මටත්  ෙම් ගැන දීර්ඝ ෙලස අධ්යයනය කරන්න සිදු වුෙණ්. 
ඒ අනුව මම නීති උපෙදස් ලබා ගත්තා. පවතින ස්ථාවර නිෙයෝග 
අනුවත්, ඒ වාෙග්ම මට ලැබුණු නීති උපෙදස් අනුවත් මට කියා 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාෙව් දැන ගැනීම සඳහා නීතිපති විසින් මට ලබා දුන් 
උපෙදස් මම පළමුෙවන්ම පහදා ෙදන්න කැමැතියි. එය 
තිෙබන්ෙන් ඉංගීසිෙයන්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 
 

I quote: 

“I refer to your letter dated 12 October 2015. At the outset I 
reiterate my observations in my previous correspondence in this 
regard.  

The Imports and Exports Control Act No. 1 of 1969, the Excise 
(Special Provisions) Act No. 13 of 1989, and the Excise Ordinance 
No. 8 of 1912 stipulate that after Regulations made thereunder are 
published, they should be brought before Parliament within the time 
limits set out therein for their approval. The said Acts do not 
expressly provide for situations where such regulations are not 
brought before Parliament within the stipulated time periods.  

The Supreme Court which existed under the Ceylon (Constitution) 
Order in Council, 1946 has taken two divergent views on the 
consequences of the failure to bring the Regulations before 
Parliament within the stipulated time. In Podiappuhamy v 
Government Agent, Kegalle, (70 N.L.R 544), the Supreme Court 
interpreted Section 7 of the Heavy Oil Motor Vehicles Taxation 
Ordinance, (as amended by the Finance Act No. 2 of 1963), which 
section is materially identical to the matter in issue, and held, that 
the failure to strictly comply with the time period specified in the 
said Section for the presentation of the Order made thereunder to 
the Legislature, did not affect the validity of the said Order.  

However, in Illeperuma Sons Ltd. v Government Agent, Galle (70 
N.L.R 549), a bench of equal authority, held that the temporary 
validity provided to an Order under Section 7 flows from the fact 
that the law is observed and that Parliament is duly invited to 
consider whether or not to approve the Order. Accordingly, the 
Supreme Court declared that the Order was invalid. It should 
however be noted that despite holding that the Order was invalid, 
the Supreme Court held that the new Schedule of rates prescribed in 
the said Order became valid from the date on which the House of 
Representatives approved the said rates.  

While the Supreme Court has taken divergent views on the 
consequences of delegated legislation not being placed before 
Parliament within the prescribed time, it is implicit in both 
judgments that Parliament is not precluded from considering the 
regulation, notwithstanding the lapse of time. I am therefore of the 
opinion that the specific laws under which the said Regulations/
Orders have been made do not preclude Parliament from 
considering same.  
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However, I have to also bring to your notice that the Order made 
under the Excise Special Provisions Act No. 13 of 1989, as 
amended, and published in Gazette Extraordinary 1899/31 dated 
29.01.2015 has been challenged in the Court of Appeal in CA (Writ) 
310/ 2015 and CA (Writ) 312/ 2015”.  

ෙමවැනි අවස්ථා ඉදිරිෙය්දී ඇති ෙනොවීමට අප කියා කළ යුතුයි. 
ඒ බව මා අවධාරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමය අවසාන අවස්ථාව 
බවට පත් ෙව්වා කියලාත් මා පාර්ථනා කරනවා.  ෙමම සභාෙව්දී 
ෙම් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට නීතිමය බාධාවක් ෙනොමැති බවට 
නීතිපතිතුමා විසින් නිර්ෙද්ශ කර ඇති නිසා ඒ අනුව අපට කියා 
කළ හැකි බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට දැන්වීමට කැමැතියි. 
නමුත් අවසාන තීරණය ඇත්ෙත් ෙම් ගරු සභාව තුළයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද හැන්දෑවට රැස්වීම් ගණනාවක් 

තිෙබන නිසා Committee on Parliamentary Business එක අපි 
ෙහට දිනට කල් දමමු. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් Committee on Parliamentary Business එක 

ෙහට දිනට ෙයොදා ගනිමු.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දැන් සඳහන් කළ පරිදි ෙම් 

ගැන සාකච්ඡා කිරීම පිළිබඳ කිසිදු ගැටලුවක් නැති බව අප 
පිළිගන්නවා. ඒ ගැන අපට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්දය අනුගමනය 
ෙනොකිරීම නිසා පනෙත් දක්වා තිෙබන පමාණය අනුව ඒ අය කර 
ගත් බදු ආපසු ෙගවන්න සිදු වුෙණොත්  ඒ පිළිබඳව ඇති වන 
තත්ත්වයට වග උත්තරකරුවන් වන්ෙන් කවුද කියන එකයි 
පශ්නය.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නීතිපතිතුමාෙගන් ලබා ගත් 

උපෙද්ශය අනුව ඉදිරිපත් කළ පිළිතුර මා අගය කරනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කරපු අදහස් ටිකත් 
අඩංගු ෙකොට ඒක  නැවත සුරක්ෂිත ෙකොට අය වැය ෙයෝජනාවට 
ඇතුළත් කරන්නම්, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා සඳහන් 
කළ පරිදි. මා හිතන විධියට ෙම් පශ්නය එතැනින් නිරාකරණය 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි. බය වන්න එපා. ශතයක්වත් ෙගවන්න 
අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. අපට අවශ්ය වන්ෙන්   ඒ ෙගවපු ඒවාට 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම විතරයි. ෙගවන්න තිෙබන ඒවා ගැන ඔච්චර 
බය ෙවන්න එපා. අපට උදවු කරන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක රජය විසින් පැහැදිලි කළ යුතුයි.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙගවපු ඒවා ආපසු ෙගවනවා, පශ්නයක් මතු වන්ෙන් නැහැ, ඒ 

ගැන බය ෙවන්න එපා කියලා ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා.   

ඒ කියන්ෙන් ආපසු ෙගවන්න ෙවන්ෙන් අපි නීති විෙරෝධීව අය කර 
 ගත්ත ෙදයක් සම්මත කරලා. Sir, it is not just refunding a 
certain amount of money.  Are we going to violate the law 
and pass these Orders?   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම නීතිමය තත්ත්වය පහදා දුන්නා. රජය විසින් ඒ ගැන 

තීරණයක් ගත යුතුයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාත් කියපු ෙදය අඩංගු ෙකොට විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා කියපු ආකාරයට අපි අය වැය ෙයෝජනාවටත් ඇතුළත් 
කරලා තවත් සුරක්ෂිතභාවයක් ඇති කරන්නම්. ඒෙක් තිෙබන 
පශ්නය ෙමොකක්ද?  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හැබැයි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිෙබන නිසා එය විසඳිය 

යුතුයි. එය පහදා දීම ගැන අප අගය කරන්න ඕනෑ. ෙමොනවා 
වුණත් එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I am sorry about the earlier request. 

There are some Motions with regard to the Budget to be 
taken up.  So, we have to have the Meeting of the 
Committee on Parliamentary Business today.  
[Interruption.] Yes, we will meet, maybe a little later, at 5 
o' clock. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පස් වරු 5.00ට රැස් වන්න බැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් ෙහට උෙද්ට ෙයොදා ගනිමු. Motions ඉදිරිපත් 

කරන්න ෙවනවා ෙන්. Motions ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතුව බැහැ. 
අපි ෙහට දිනයට ෙයොදා ගනිමු. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Within 15 minutes, we can get it cleared. දැන් රැස් ෙවමු.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් Committee on Parliamentary Business එක අද 

රැස් ෙවන්න ඕනෑ.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes. Those who can attend -  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පස් වරු 4.00ට ෙහෝ පස් වරු 4.30ට ෙහෝ රැස ්ෙවන්න බැරි ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will fix it at 4.30 p.m. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Okay. ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. 

 
නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 

නිෙයෝගය 
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 

கட்டைள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER   

 
[අ.භා. 3.37 ] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් 
පනවන  ලදුව, 2015 ෙපබරවාරි 26 දිනැති අංක 1903/39 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,  2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ම ට  ෙමම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ වාෙග්ම අෙප් හිතවත් 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමත් මා අගය කරනවා. මා 
හිතන විධියට සුපරික්ෂාකාරිත්වෙයන් සිටින එක අපටත් ෙහොඳයි. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම තීරණයක් දුන්නා.  අද විවාද කරන්න පුළුවන්.  නීතිමය 

වශෙයන් අද විවාද කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, තීරණය ගත යුත්ෙත් සභාෙවන් කියා 

ඔබතුමා කිව්වා. "ෙම්ක තමයි අදහස. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. 
හැබැයි සභාව තීරණයක් ගන්න ඕනෑ" කියලා තමයි ඔබතුමා 
කිව්ෙව්.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් වහාම පක්ෂ නායකයින් රැස් ෙවලා තීරණයක් 

ගනිමු.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කවදාද, 

ෙකොතැනදීද අවසන් වන්ෙන්? ඒකයි තිෙබන පශ්නය. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමෙහම සිදු වීම සුදුසු නැහැ කියා මමත් කියනවා; මම 

පිළිගන්නවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමා කිව්ෙව්, "ෙමම  ෙරගුලාසි 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කිරීමට බාධාවක් නැහැ." කියා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විවාද කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙමතුමන්ලා ෙපන්වා දීපු 

කරුණු අනුව වැරැදි ටිකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක විවාදය අවසානෙය්දී තීරණයක් ගන්න පුළුවන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අවසානෙය්දී තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] At the 

end of the Debate, you can take a decision. [බාධා කිරීම්] ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමනි, විවාදය අවසානෙය්දී 
තීරණයක් ගන්නත් පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් Committee on 
Parliamentary Business එෙක්දී තීරණයක් ගන්නත් පුළුවන්. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විවාදය සඳහා ඔබතුමා ලබා දුන්න අවසරය පරිදි මම කටයුතු 

කරෙගන යනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නිකම් මත ෙභ්දයක් ඇති කර ගන්ෙන් නැතිව ෙම් පිළිබඳව 

පැහැදිලිතාවක් ඇති කර ගනිමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමා තීරණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 කථානායකතුමා ලබා දීලා තිෙබන තීරණය ෙමොකක්ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විවාදය කිරීමට බාධාවක් නැහැ කියා කථානායකතුමා 

තීරණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විවාද කිරීමට බාධාවක් නැහැ. ඒකයි මෙග් තීරණය. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කථානායකතුමා දීලා තිෙබන තීරණය පිළිගන්න. හැම දාම 

පළමුවැනි පැය ෙදක, තුන කාලය නාස්ති කරනවා.  [බාධා කිරීම්] 
නිෂ්ඵල තර්ක ෙගනැල්ලා, කථානායකතුමාෙග් තීරණය 
පිළිගන්ෙන් නැතිව කටයුතු කරනවා. හැම දාම පළමුවැනි පැය 
ෙදක, තුෙන් කාලය නාස්ති කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් පිළිබඳව විවාද කරන්න පුළුවන්. අවසානෙය්දී ගරු සභාව 

තීරණයක් ගන්න. එච්චරයි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, නැවත ඒ කාරණය ෙපන්වා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. අපට අවශ්ය 
වන්ෙන් එදා අතුරු සම්මත ගිණුම තුළින් ෙගනා අදහස් කියාත්මක 
කිරීමයි. ෙම් කාරණය මතක තියා ගන්න. ෙමතැනදී වියදම් කිරීම 
පිළිබඳව පශ්නයක් මතු වුෙණ් නැහැ. ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන් 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියන එකයි තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, I rise to a point of Order.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නීති විෙරෝධි ෙලස සම්මත කරන ෙමම පනත යට ෙත් 

පැවැත්ෙවන විවාදයට අපි සහභාගි වන්ෙන් නැති බව සටහන් 
කරමින් මම සභා ගර්භෙයන් ඉවතට යනවා.  

[ෙම් අවසථ්ාෙව්දී විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනකු 
සභා ගර්භෙයන් පිටව ගියහ] 

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் 
சபாமண்டபத்தி ந்  ெவளிநடப் ச் ெசய்தார்கள்] 

[At this stage, some Members of the Opposition walked out of the 
Chamber.] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගිහිල්ලා TV එෙකන් බලලා අපට උත්තර 

ෙදන්න පුළුවන්. අපි විවාද කරන්න අවස්ථාව විවෘත කර 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොමත් මුල ඉඳලාම විවාදයක් ඕනෑ නැහැ කියා 
තමයි එතුමන්ලා කිව්ෙව්. ඒ, සැබෑ තත්ත්වය අද මතු වුණා. පසු 
ගිය ආර්ථිකෙය් ෙමොනවාද වුෙණ් කියා අහන්න අකැමැති නිසා 
එළියට ගියාට අපට පශ්නයක් නැහැ. අපි ෙමතැන සැබෑ තත්ත්වය 
ඉදිරිපත් කර, මන්තීවරුන් ලබා දුන්න අදහසුත් අඩංගු කර, එම 
අවශ්යතා නිසියාකාරෙයන් ඉදිරිෙය්දී අය වැය තුළිනුත් 
ෙගෙනන්නම් කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා. අද අෙප් අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළා, රෙට් ඉදිරි දැක්ම 
ෙමොකක්ද, අෙප් ආණ්ඩුව ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ගමන් කළ යුතුව 
තිෙබන්ෙන් කියා. ෙම් කරුණුත් අඩංගු කර ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
20 වැනි දා ඉදිරිපත් කරන්න යන අය වැය තුළින් අංග සම්පූර්ණ 
ආර්ථික පතිපත්තිය අපි ෙපන්වා ෙදන්නම්. ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
අදහස් අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ජනතාව මත පැටවිලා තිෙබන 
ආර්ථිකෙය් බදු බර අඩු කර, ආදායමක් උත්පාදනය කරන මාර්ග 
ඇති කර, ඒ තුළින් රෙට් සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරන්නයි අපට 
අවශ්ය වන්ෙන්.  

 
අපි බලය ලබා ගනිද්දි ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිබු ෙණ්.  

ආදායම අඩු වී ෙගන ස්වරූපයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 2005 
සියයට 16.9ක්ව පැවති දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අද වනෙකොට 
සියයට 10.8ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අඩු 
වීම නිසා  ණයබරතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ණය 
ශීඝෙයන් වැඩි වුණා. 2005 බිලියන 1,784ක්ව පැවති ණය 
පමාණය අද වනෙකොට බිලියන 8,999 දක්වා වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. ණයබරතාව වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා අපට ෙම් 
ෙවනුෙවන් එක කාර්යයක් කරන්න තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය අලුත් ආකාරයට ඉදිරියට ෙගනි යන්න අවශ්ය ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම නාස්තිකාර වියදම් නැති කරන්න ෙවනවා. දූෂණය අඩු 
කිරීම ෙනොව දූෂණය නැත්තටම නැති කරන්න ඕනෑ. ෙමය අලුත් 
ආකාරයට ඉදිරියට ෙගනි යන්නයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. මම ෙම් 
අවස්ථාව  උපෙයෝගී කර ගන්නවා, ෙම් කාරණයත් සඳහන් 
කරන්න. වංචා, දූෂණ සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් ෙම් ගරු සභාෙව් 
මන්තීවරු ෙනොෙයක් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඒක ෙපෞද්ගලික 
මතයක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අපට අවශ්ය දූෂණය නැති 
කරෙගන ගමනක් යන්නයි. ඒ නිසා අප ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී 
කර ගන්නවා, බදු ෙගවන්ෙන් නැති අයෙගන් ඒ බදු ටික ලබා 
ගන්න කටයුතු කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙකොටසක් අසරණ ෙවලා 
සිටිනවා. ඔවුන්ට ලැෙබන්න තිෙබන මුදල් ලැබිලාත් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය 

සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න.  

පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද පස්වරු 4.30ට පැවැත්වීමට නියමිත 
බැවින් එයට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු 
ෙදනාට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.   
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මම කලින් කිව්වා වාෙග්  නීත්යනුකූලව කියා කර අහිංසක 
ජනතාවට ඒ සියලු ෙද්වල් නිසියාකාරව, හරි විධියට ලබා ෙදන්න 
අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. 

මා ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නවා, කරුණු ෙදකක්, 
තුනක් නිවැරැදි කරන්න. දවස් ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා එංගලන්ත  
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සම්ෙම්ලනයට ගිහින් එන අවස්ථාෙව්දී 
අපි දැක්කා, ෙඩොලර් එකකට රුපියල් 137.32ක් ෙදනවාය කියා 
ලංකා බැංකු  website එෙක් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව් 
අපි ලංකා බැංකුෙව් නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවා, ෙඩොලර් එකකට 
රුපියල් 137.32ක් ෙදන්ෙන් ඇයි කියා. ඊට පස්ෙසේ අපට දුන්න 
පිළිතුර තමයි, ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් ෙමය තීන්දු කර තිබුණාය 
කියන එක. ෙම් ගැන ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් විමසා බැලුවා. ෙම් 
වාෙග් තීන්දුවක් දීලා නැහැ. පිට රට රැකියාවලට ගිහින් එන 
අහිංසක අයෙග් මුදල් වාණිජ බැංකු හිතූමතෙය් airport එෙක්දීම 
යම්කිසි පැහැර ගැනීමක් කරනවාය කියන එක අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා. ශී ලංකා මහ බැංකුව කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ 
විකෘති කරන්න එපා. අහිංසක මිනිසුන් මැද ෙපරදිග රටවලට 
ගිහින් ෙඩොලර් ටිකක් එකතු කර ෙගන එන ෙකොට ෙඩොලරයකට 
රුපියල් 141.20ක් ෙදන්න තිෙබන අවස්ථාවක රුපියල් 137.20ක් 
දීලා ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේදීම ෙසොරකමක් සිදු කරනවාය කියන 
එක එෙසේ ෙමෙසේ කාර්යයක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපි 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. අහිංසක ජනතාව ඒ 
කරන ෙසේවය තුළින් අපට ඉමහත් ශක්තියක් ලැබී තිෙබන බව 
අෙප් balance of payment තුළින් ෙපෙනනවා. කරුණාකර                       
ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් ඉදිරිපත් කරන buying rate එක හා 
selling rate එක උපෙයෝගී කර ෙගන ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිට වාණිජ 
කටයුතු කරන්නය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී වාණිජ 
බැංකුවලට මතක් කරනවා. සියයට 5ක පරතරයක් තබා ෙගන 
කටයුතු කරනවා නම් ඒක අහිංසක ජනතාව නීත්යනුකූලව සූරා 

කෑමක් ෙලස තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. ෙම් වාෙග් සල්ලි 
උපයන්න ලංකා බැංකුවටත්, මහජන බැංකුවටත්, ඕනෑම වාණිජ 
බැංකුවකටත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වැඩ කරන්න තිෙබන 
සීමාවන් -buying rate එක හා selling rate එක- ශී ලංකා මහ 
බැංකුව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අනුව කටයුතු කිරීම තමයි අපට 
අවශ්ය වන්ෙන්. මැද ෙපරදිග ෙහෝ ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටකට 
ගිහින් මහන්සිෙයන් වැඩ කර ෙමහාට එන අහිංසක ජනතාවට තව 
සියයට 5ක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිට 
කියාත්මක කරන්න අද නිෙයෝග කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමන් මහන්සිෙයන් උපයන මුදල් සඳහා 
NRFC හා RFC ගිණුම් සඳහා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් Exchange 
Control Department එෙකන් ෙමෙතක් කල් තහංචි තිබුණා. 
Approval එක ගන්න ඕනෑ.  දැන් ඒකත් සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 
කර තිෙබනවා. අෙප් අගමැතිතුමා පකාශ කළා වාෙග්ම Exchange 
Control Act එක යල් පැනගිය නීතියක්. අද ඒක යාවජීව කිරීම 
සඳහා FEMA -Foreign Exchange Management Agency එකක්
-  තුළින් කටයුතු කරනවා. එම නිසා NRFC, RFC ගිණුම් තුළින් 
US Dollars10,000ක් දක්වා කිසිම පශන්යක් නැතිව 
ෙගෙනන්නත් පුළුවන්, යවන්නත් පුළුවන්ය කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ෙම් කථා කරන අවස්ථාෙව්දී තවත් පශ්න 2ක් පැන නැ ඟී 
තිෙබනවා. එකක් තමයි ෙම් රටට ලැෙබන්න තිෙබන ණය 
පමාණය. මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැවත නැවත මතක් කර 
තිෙබනවා, ෙම් ණය ගන්නවා වාෙග්ම ඒ කටයුතු කියාත්මක 
කරන්නත් විධිවිධාන ෙයොදන්න අවශ්යයි කියා. නමුත් ඒ මුදල් 
අෙප් ශී ලංකා මහ බැංකුවට එන්න කාලාන්තරයක් ගිහින් 
තිෙබනවා. අපට ෙපෙනනවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අධික කාලයක් ගන්නවාය කියා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා නිදසුනක් කියන්නම්. අපි syndicated 
loan එකක් ඕනෑය කියා tender කළා. ඒ tender කරන 
අවස්ථාෙව්දී බැංකු 4ක් ඉදිරිපත් වුණා. එදා අපට සියයට 3.25 
ෙපොලියට US Dollars මිලියන 750ක් විතර ගන්න හැකියාව 
තිබුණා. ඒ කාලෙය් තිබුණු විපක්ෂය නිසා සියයට 3.25 ෙපොලියට 
ගන්න තිබුණු හැකියාවට බාධාවක් ඇති වුණා. එදා විපක්ෂය එෙසේ 
කෙළේ ඇයි කියා අපි දන්නවා. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 
නමුත් අපි අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් වුණාට පසුව අපට ෙම්ක නැවත 
කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිබුණා. අපට ෙපෙනනවා, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව යම් කාලයක් ෙගන තිෙබනවාය කියා. 
මාස ෙදකක්, මාස තුනක් ගත වුණු නිසා අපට සිදු වුණා, 
"කරුණාකරලා සියයට 3.25කට ගන්න පුළුවන් ණය අපට ලබා 
ෙදන්න. ෙමයට නීතිපතිතුමාෙග් අදහස් ෙයොමු කර අවසරය 
ෙදන්න" කියා ඉල්ලා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාට ලිපියක් 
යවන්න. ඒ සඳහා යම්කිසි කාලයක් ගිහින් තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙපොලී පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කවුද ෙම්කට වග 
කියන්ෙන්? අපි එක පැත්තකින් නිදහස් කර ෙගන යන ෙකොට, 
අනික් පැත්ෙතන් විවෘතභාවයක් ෙගෙනන ෙකොට, විනිවිදභාවයක් 
ෙගෙනන ෙකොට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉක්මනින් ෙම් 
කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

සියයට 3.25ක ෙපොලී අනුපාතයට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 728ක් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මාස තුනක් කල් ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒෙක් පාඩුව විඳින්න වන්ෙන් අෙප් බදු 
ෙගවන්නන්ටයි. යම් යම් තැන්වල මන්දගාමී ස්වරූපෙයන් කටයුතු 
කරනවා නම් දැන් නැගිටින ෙවලාව ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියා මම 
මතක් කරනවා. ෙම් අයම තමයි ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය ගැන කථා 
කරන්ෙන්. උෙද්ට කියනවා "හරි"යි කියලා, හැන්දෑෙව් කියනවා 
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"නැහැ"යි කියලා. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම නීතියට පටහැනිව 
කටයුතු කර තිෙබන ෙදයක්. ඒ ගැන අපි දන්නවා. ෙමොකද, ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ කටයුතු කරන්ෙන් අපිත් එක්කයි. ෙම් අවස්ථාෙව් එක් 
එක්ෙකනා ෙපෞද්ගලික මත ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සමහර විට  
සමස්තයක් වශ ෙයන් අරෙගන කියන්න පුළුවන්, ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් 
තීන්දුවක් කියලා. ඒක ආණ්ඩුෙව් තීන්දුවක් ෙනොෙවයි. ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් එෙක් සිද්ධිය අපි එදා ඉඳලාම කිව්වා වැරදි කටයුත්තක් 
කියලා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒකට උත්තරයකුත් ෙදන්න.  

අප නැවත ෙම් අවස්ථාෙව් බලන්න අවශ්යයි, රට ඉදිරියට 
ෙගනයන්න කටයුතු කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 
ෙමොකද, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාත් එකතුව අපි යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් යන පිරිසිදු 
ගමනක්, ෙම්. ඒකට කිසි ෙසේත්ම පශ්නයක් ඇති ෙනොවන විධියට 
කටයුතු කිරීම තමයි අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම වන්ෙන්. ෙම් 
අවස්ථාෙව් මා නැවත මතක් කරන්ෙන්, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කිසි 
ෙසේත්ම කඩා වැටිලා නැහැ කියලායි. අපට ඕනෑ තරම් සල්ලි 
තිෙබනවා. ආදායම් මාර්ග ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. අලුත් 
ආණ්ඩුවට පරණ ආණ්ඩුෙවන් ලැබුණු දායාදය තමයි, කඩා වැටුණු 
ආර්ථිකය හදා ගන්න එක. දණ ගස්වපු ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න 
තිෙබන එක තමයි පශ්නය.  

2016 අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න තව දවස් 15ක් තිෙබනවා. අද 
අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ඍජු පකාශයක් කළා, ෙකොයි ආකාරෙයන්ද 
රට ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් කියන එක ගැන. මා හිතන විධියට යම් 
සංඥාවක් දී තිෙබනවා, අප රෙට් අහිංසක, දුගී දුප්පත් ජනතාවට  
අත් උදව්වක් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අෙප් ව්යාපාර 
ෙලෝකයට පුනර්ජීවනයක් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ෙම් ර ටට ආෙයෝජකයන් ෙගන්වන්න ඉස්ෙසල්ලා අෙප් 
රෙට් තිෙබන ස්වයං ශක්තිය අපි පාවිච්චි කරන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා 
අපි කාරුණිකව ශී ලංකාවාසින්ෙගන්  ඉල්ලන්ෙන්, "ව්යාපාරික 
ෙලෝකයට එන්න, අපි ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදනවා, සුද්දන්ට 
ඉස්ෙසල්ලා අපි ඔබලාට පමුඛත්වය ෙදනවා" කියලායි. පමුඛත්වය 
ෙදනවා වාෙග්ම, ෙම් රෙට් technical knowledge එක නැත්නම් 
ෙග්න්න, ඒ ෙදක ඒකාබද්ධ කරලා ජාතික පතිපත්තියක් හදන්න 
අපි කටයුතු කරන්නම්. ෙම් ෙදකම බැරි වුණත් අපි නම් හිතන්ෙන් 
ආර්ථිකය නැංවීෙම් ඉලක්කය තකා කටයුතු කරන්නයි. එවිට තමයි 
පිට රට ආෙයෝජකයන්ව ෙම් රටට ෙග්න්න පුළුවන් වන්ෙන්. අපි ඒ 
අඩිතාලම - platform එක - සකස් කරලා තිෙබන්ෙන් හැම 
ෙදනාටම එක හා සමානව තරග කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් 
උඩ කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඒ ගමන්ම පිට රට ඉන්න ලාංකික ෙසේවක පිරිෙසන් මා 
කාරුණිකව ඉල්ලන්ෙන්, "පිට රට ගිහිල්ලා රුපියල් 35,000ක 
පමණ වැටුපකට වැඩ කරන්ෙන් නැතුව, නැවත අෙප් මව් බිමට 
එන්න, ෙම් රෙට්ම ඊට වැඩිය ඉහළ වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ස්වරූපය අපි ඇති කරලා ෙදන්නම්, ඔෙබ් ෙසේවය අපට අවශ්යයි, 
නැවත අෙප් රටට එන්න" කියලායි. ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් growth rate එක සියයට 7කින්, 8කින් වැඩි වන 
අවස්ථාෙව්දී අවුරුද්දකට ලක්ෂයකට වැඩි රැකී රක්ෂා පමාණයක් 
අපි බිහි කරනවා. අවුරුදු පහකින් අපි රැකී රක්ෂා ලක්ෂ 10ක් ඇති 
කරනවා. ඒ නිසා කරුණාකර නැවත තමන්ෙග් මව් බිමට ඇවිල්ලා 
කටයුතු කරන්න කියන කාරුණික ඉල්ලීම මා ඉතාම ඕනෑකමින් 
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් ඉදිරි ගමන තුළ හුඟක් ආෙයෝජකයන් අපට 
කියන්ෙන්, "ෙම් රෙට් ශමය ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් නැහැ, 
අවහිර ෙවලා තිෙබනවා, පිට රටින් ෙග්න්න" කියන එකයි. අපි 
කිසි ෙසේත්ම ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ අය ෙග්න්න 
ඉස්ෙසල්ලා අෙප් කට්ටිය නැවත රටට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් 
ෙදමව්පියන් එක්ක, සෙහෝදරයන් එක්ක, දූ දරුවන් එක්ක කටයුතු 
කරන වාතාවරණය අපි ලබා ෙදන්නම්. ඔබලා ඒ අභිෙයෝගය භාර 
ගන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරනවා.  

පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් වාරෙය් කථා කරන අවස්ථාෙව් 
දී පිට රට ගිණුම්වල තිෙබන ශී ලාංකික තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල් 
ෙම් රටට නැවත ෙග්න්න කියන ඉල්ලීම මා කළා. මා අගය 
කරනවා මහ බැංකුෙව් තීන්දුව අනුව ලංකාෙව් අයෙග් ගිණුම් 
වහන්න ඕනෑ කියලා ස්විට්සර්ලන්ත රට ගත් තීරණය. ෙම් 
අවස්ථාව අපි උපෙයෝගී කර ගන්න ඕනෑ, ඒ සල්ලි නැවත ෙම් 
රටට ෙග්න්න. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාෙව් තිෙබන ලාංකිකයන්ෙග් 
බැංකු ගිණුම් ටිකත් වහන්න පටන් අරෙගන. මම ඉන්දියාෙව් 
ඉන්න  සියලුම ලාංකික ආෙයෝජකයන්ටත් ෙම් රටට එන්න කියන 
කාරුණික ඉල්ලීම කළා. ඒ අනුව ෙහොඳ පමාණයක්, ඒ කියන්ෙන් 
ගිණුම්හිමියන් ගණනාවක් ෙම් සුමාන ෙදක තුන තුළ ලංකාවට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියන එකත් මම සතුටින් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. ඒ මුදල්වල සුරක්ෂිතභාවය අප ලබා ෙදනවා. ෙමතැන 
පශ්න කරන්න කිසි ෙසේත්ම අවශ්ය නැහැ. ෙමොකද, ඒවා බැංකු 
ක්ෙෂේතය තුළින් එන්ෙන්. ඒ තුළින් අපට අවශ්ය මූල්ය සම්පත, 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මූල්ය සම්පත ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව 
තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්න කියන එක මම 
මතක් කරනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් අය අෙපන් 
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ඔවුන් කියනවා, අවුරුදු ෙදක, තුන, 
හතරක කාලයක ඉඳලා US Dollars පිට රටින් ලංකාවට ගන්න 
පුළුවන් මුදලට සම මට්ටමට ෙහෝ ඊට වඩා අඩුෙවනුත් ගන්න 
පුළුවන් හැකියාව තිෙබනවා කියා. ඔවුන් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. අපිට ඒක ෙගෙනන්න බැරි ඇයි කියා 
ඔවුන් අසනවා. මම මහ බැංකුෙව් අධිපති එක්ක ඊෙය් කථා කළා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් අගමැතිතුමා හා අෙප් අමාත්යාංශ ෙල්කම්තුමා 
එක්ක කථා කරන අවස්ථාෙව්දීත් අපට ෙපනී ගියා, ඒකට කිසිම 
බාධාවක් නැහැ; ඇත්ත වශෙයන්ම එය රටට ෙහොඳයි කියා. ඒ 
නිසායි අපි විවෘත කරන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ කියන ආයතනයට පිට 
රටින් ඒ ෙඩොලර් පමාණය ෙගෙනන්න පුළුවන්. නමුත් එහිදී 
විනිමය risk එක - අවදානම් තත්ත්වය - අපට භාර ගන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ෙගෙනන ණය swap එකක් අනුව ආරක්ෂා කරන්න 
අවශ්යයි. ඊට පසුව අපිට එළියට යවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් 
ෙගෙනන පමාණයයි. ඒක සුරක්ෂිත කිරීම එම ෙකොම්පැනිෙය් 
කටයුත්තක් බව අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. අපි එය 
පරිපාලනය කර, අවශ්ය නම් උදව් පදව් ලබා දීමත් සිදු කරනවා 
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ තුළින් 
සුමාන ෙදක, තුනක් ඇතුළත ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 750ක්, 
800ක් ෙම් රටට ෙගෙනන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා අපි කාරුණිකව ඒ අයට විවෘතව කියනවා, 
ෙගෙනන්න; ඒ සුරක්ෂිතභාවය ෙදනවා; ඒ සඳහා නීතිමය 
පැත්ෙතන් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම් අද ඉඳලා එය ලිහිල් 
කරනවා කියා. අපි ඒ සම්බන්ධවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම්වා ඔක්ෙකෝම 
කරන්ෙන් සියයට නවයට, දහයට, එෙකොළහට ෙපොලියට ගත්ත 
ණය නැති කරලා, අඩු කරලා ඒ ෙවනුෙවන් සියයට තුනට, හතරට, 
පහට ණය ලබා ෙගන, අහිංසක ජනතාවට ෙගවන්න තිෙබන ඒ බදු 
බර අඩු කිරීම සඳහායි. එෙහම නැතුව ඔෙහේ තිෙබන ණය 
පමාණයක් ගන්න එක ෙනොෙවයි අප කරන්ෙන්.  

අද අපට කාර්යයන් ෙදකක් කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. එකක් 
තමයි, ආදායම ලබා ගන්නට වියදම ඇති කිරීම. අනිත් එක තමයි, 
ආදායමක් ලබා ගැනීමට ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් කළ පව් ටික අඩු 
කිරීම නැත්නම් නැති කිරීම.  අන්න ඒ ණයබරතාව අඩු කිරීම 
තමයි, ෙකොටස් ෙදකකින් අපට කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒක අෙප් 
අය වැය පකාශනය තුළින් අප ඉදිරිපත් කරන්නම්. අෙප් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අගමැතිතුමා අපට ෙකොයි ආකාරෙයන් ද එම කටයුතු කරන්න 
තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන යම් විධියක ඉඟියක් ලබා දුන්නා. ඒ 
නිසා කිසිම භයක් ඇති ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් 
නිෙයෝග, ෙයෝජනා සහ නිෙව්දන සම්මත කරන්න අමාරු ෙවයි, 
සම්මත කරන්න බැහැ, එතෙකොට පශ්නයක් ඇති කරනවා, 
ෙමතැන ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද කියා එළියට ෙපන්වනවා කියා ෙම් 
ගරු සභාෙවන් එළියට ගිය කට්ටියත් හිතුවා. එෙහම කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. අපි නැවත ඒ සියලු ෙදයටම අෙප් අය වැය තුළින් 
සුරක්ෂිතභාවයක් ඇති කරන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. නමුත් 
ෙම් ළාබාල වැඩවලට ආර්ථිකයත් එක්ක නිකරුෙණ් ෙසල්ලම් 
කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. අපිට දුන්න ආර්ථිකය 
අද වට්ටන්ෙන් නැතුව ඒ තුළ ඉතාම ආරක්ෂා සහිතව කටයුතු කර 
ෙගන යන්න පුළුවන් එකම ෙදය, මහන්සිෙයන් වැඩ කරන මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය්, මුදල් අමාත්යාංශෙය් සහ මහ බැංකුෙව් ෙසේවක 
පිරිස සහ සියලුම ඇමතිවරුන්ෙග් තිෙබන ශක්තියයි කියන එක 
අප ෙපන්වා තිෙබනවා. අපි අලුත් ගමනක් ඉදිරියට ෙගන යනවා. 
ෙබොෙහොම විවෘත විවාද යන්ෙන්. ඒ බව කැබිනට් මණ්ඩලය 
දන්නවා. අෙප් මිතශීලී ඇමතිවරුන්ෙගන් වුණත් ඒ ගැන අහ 
ගන්න පුළුවන්. “Yes, Sir”, “No, Sir” කියන සංකල්පයක් 
ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ජනතාවෙග් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයිතිය 
සුරක්ෂිත කරන්න පුළුවන් කැබිනට් මණ්ඩලයක් තමයි ඉන්ෙන්. 
ෙවනත් මත තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ මතවලටත් ගරු කරනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තමයි සුපිරිභාවය තිෙබන්ෙන්. අපිව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්ෙන් අෙප් ජනතාවයි. අන්න ඒ ජනතාවෙග් 
විශව්ාසය ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමයි අප කළ යුත්ෙත්.  

ෙනොෙයක් රටවල සල්ලි තිෙබනවා කියනවා; නැහැයි 
කියනවා; කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියනවා. එෙහම තිෙබනවා 
නම් ඇයි, ෙගෙනන්න බැරි කියා පශ්න කරනවා. මම ඒ අයට 
කාරුණිකව කියන්ෙන්, වැඩිය සද්ද කරන්න එපා කියායි. තිෙබන 
තැන් ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ඒවා අපි ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. අපි 
එය නීතිය පැත්තට භාර දීලා තිෙබනවා. අපිට විනිවිදභාවයක් 
තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනාටම යම් විධියකින් නීතිමය 
රැකවරණයක් තිෙබනවා. අපි වල් බූරු නිදහසක්  පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියන එක දන්ෙනෝ දනිති. 
ඒවා නම් සහිතව නියම ෙව්ලාවට,  නියම අවස්ථාවට එවන්නම්. 
සමහර අය අහනවා, කවුද ෙම් VIPsලා කියා. ෙනොදන්නවාද, ඒ 
කාලෙය් හිටපු VIPsලා කවුද කියා? ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියන එක 
ෙනොදන්නවාද? රෙට් ජනතාව දන්නවා, එක කාලයක ෙකොෙහේද 
ගිෙය්; ෙකොෙහේද ගිෙය් නැත්ෙත් කියා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අෙපන් පශ්න කරන්න එපා. අපි උත්තර ෙදන්ෙන් 
නැත්ෙත් ශීලාචාරව ආණ්ඩුවක් ෙගනියන නිසායි. නැත්නම් 
ෙමතැනදී ඒ කාලෙය් වාෙග් ඔෙහේ නිකම් නම් දුන්නාට පසුව 
කියන්න පුළුවන්, අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙනොදන්නවාය; අපි දැන 
ෙගන, ෙසොයා ෙගන, අල්ලා ෙගන තමයි  ෙම් කියන්ෙන් කියා. 
අහන්න සජින් ද වාස් ගුණවර්ධනෙගන් ෙමොනවාද කියන්ෙන් 
කියා. අෙපන් අහන්න එපා. ඒ, එදා එකට හිටපු කට්ටිය. අපි 
ශීලාචාරව, හරියාකාරව, හරි කට්ටියකට ෙදන්නම්. බල්ලාෙග් 
වැෙඩ් බූරුවා කරන්න ඕනෑ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි, අපි ඒක 
හරියාකාරව ෙදන්ෙන්. ඇයි, අපි ෙම්කට උත්තර ෙදන්ෙන් 
නැත්ෙත් කියා මට හැම තැනකදීම ඇසී තිෙබනවා. අපි උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ශීලාචාර ආණ්ඩුවක් තිෙබන නිසායි. ඒ පිරිස ඒ 
සිදු කළ ෙද්වල් වැඩි කල් යන්න ඉස්සර ෙහළිදරවු ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වැඩිපුර කථා කරන්න අවශ්යතාවක් 
නැහැ. මට අවශ්ය වන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුවට භාර දීලා තිෙබන 
ආර්ථිකය හරියාකාරව ඉදිරියට ෙගනිහින්, එහි පතිලාභය සියලුම 

අහිංසක ජනතාවට ලබාදීමයි; ඒ කාලෙය් වුණා වාෙග් එක 
පවුලකට පතිලාභ ලැබීමක් නැවත ඇති ෙනොවන විධියට කටයුතු 
කිරීමයි. අද අපට ඒ ෙහොඳ තත්ත්වය ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒක 
ඇස්වලින් දකින්න බැරි නිසා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් 
කියන ෙද්වල් අහෙගන ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා කමක් නැහැ  ෙම් සභාෙවන් එළියට ගියාට. 
නමුත් අෙප් අය වැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ඇවිල්ලා 
අහගන්න, ෙකොෙහොමද අපි රට හදන්ෙන්, ඒ නැති කළ ෙද්වල් අපි 
ෙකොෙහොමද නැවත ඇති කරන්ෙන් කියලා.  

අද ෙම් පුංචි ලංකාව ඉතා අගනා අවස්ථාවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. අපි එකට වැඩ කෙළොත් ෙම් පුංචි ලංකාවට ෙලෝකය 
තරණය කිරීම එතරම් අමාරු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. හැම 
ෙදනාෙග්ම උදවු ලැබුෙණොත් ඒක ෙලෙහසියි. උදවු ලැබුෙණ් 
නැත්නම් ඒක චුට්ටක් අමාරු ෙවනවා. නමුත් අපි ඒ ඉලක්කයට 
යන්න වැඩ කරනවාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න  කැමැතියි. අපි ඒ සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරන්ෙන් අෙප් 
අහිංසක වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන්. ඒ වාෙග්ම අපි ඒ 
සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරනවා, අෙප් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ 
ව්යාපාරිකයන්ට. අපි ඒ සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරනවා  ව්යාපාර 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින සියලුම අයට.  ෙම් රෙට් ජීවත් වන අයට 
සාධාරණ, වාසි සහගත තත්ත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන් 
ආර්ථිකයක් තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. අප තුළ යටි අරමුණක් 
නැහැ. අෙප් අරමුණ එක් අෙයකුෙගන් තවත් අෙයකුට ව්යාපාර 
ලබාදීම ෙනොෙවයි. පුළුවන් තරම් ව්යාපාර ඇති කිරීම තමයි අෙප් 
අරමුණ. හැබැයි, රජයට බදු ෙගවන්න තිෙබන අය  ඒ බදු 
ෙගවන්න ඕනෑ. ෙමෙතක් කල් කුඩා සහ මධ්යම  පරිමාණෙය් 
අහිංසක ව්යාරිකයන් පිරිස බදු ෙගව්වා. නමුත් ඉහළ තලෙය් සිටින 
අය ඒ බදු ෙගවීම පැහැර හැරියා. ෙම් වාෙග් කාරණා මතු කරන 
විට කියනවා, ''අර බද්ද එනවා, ෙම් බද්ද එනවා'' කියලා. නමුත් 
එවැනි කිසිම බද්දක් නැහැ. අද අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ 
කාරණා ෙපන්වලා දුන්නා. අපට තිෙබන්ෙන් tax compliance එක 
වැඩි කරලා, tax base එක අඩු කිරීමයි. ඒ තුළින් තමයි අපි ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.  

දැන් අපි ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා ජනතාවෙග් වරම ලැබිලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අවසර සහිතව ෙම් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ නිසායි අපි ෙම් වාෙග් නිෙයෝග සහ 
නිෙව්දන ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි බලයට පත් වුෙණ් ජනවාරි මාසෙය් 08වන දායි. අපි 
ජනවාරි මාසෙය් 29වන දා අපි අතුරු  අය වැය ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ දවස් 21 තුළ අපි ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙයෝජනා සඳහා 
අවසරය ලබා ගන්න තමයි ෙමපමණ කාලයක් ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඉදිරි අය වැය සඳහා සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා වාෙග්ම,  ඉදිරි දැක්මක් 
සහිත ෙවනත් අදහස් තිෙබනවා නම් ඒවාත් අපට ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඉදිරි අය වැය සම්මත කරලා දීලා ෙම් රෙට් අහිංසක 
ජනතාවට තිෙබන අමාරුකම් අඩු කරන්න  කටයුතු කරන්න 
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා සහ නිෙව්දනවලට  
ඔබතුමන්ලාෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිමින්, මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 
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[අ.භා. 4.02] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පැවැත්ෙවන විවාදෙය්දී 

විෙශේෂෙයන් සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් වන නිෙව්දනයට අදාළ 
කාරණා සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා කාලය ලබාදීම පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මාෙග් උපන් ගම් පෙද්ශය වන මිනුවන්ෙගොඩ ආසනය 
නිෙයෝජනය කරන ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාෙව් කථා 
කරන්නට ලැබීමත් සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක් හැටියට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත්යාංශය යටෙත් 
කියාත්මක වන සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, ශී ලංකා නීති පඥප්ති 
සංගහෙය් 52වන අධිකාරිය වන සුරාබදු ආඥාපනත, 1999 අංක 8 
දරන දුම්ෙකොළ බදු පනෙත් අධිකාරිය පවත්වාෙගන යෑෙම් වගකීම 
හා විෂ වර්ග අබිං සහ අන්තරාදායක ඖෂධ ආඥාපනෙත් අධිකාරිය 
බලාත්මක කිරීෙම් සාමුහික වගකීමද 2006 අංක 27 දරන 
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත කියාත්මක 
කිරීෙම් වගකීමද පැවරී ඇති අනිවාර්යය කාර්යයන් ෙවනවා.  

ශී ලංකාව තුළ නීත්යනුකූල ෙනොවන මත් පැන් හා මත් 
දව්යවලින් ෙතොර සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීමට දායකවීම හා රෙට් 
ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැය කිරීමට රාජ්ය ආදායමට 
ෙකොටසක් රැස් කර දීම සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අරමුණ වුවත්, 
ෙම් වන විට රෙට් මත් පැන් පරිෙභෝජනය ඉතා ශීඝෙයන් ඉහළ 
ෙගොස් ඇත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වර්ෂෙයන් වර්ෂයට සුරාබදු බලපත අලුත් කිරීමක් සිදු කරනු ලබන 
අතර, සංචාරක මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සහිත ෙහෝටල් සහ 
ආපනශාලා සඳහා පමණක් නව සුරාබදු බලපත 661ක් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 2005 සිට ෙම් දක්වා ඒ බලපතවලින් 
ආදායම හැටියට රුපියල් මිලියන 1,840ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. 
2005 වර්ෂෙය්දී ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මත් පැන් නිෂ්පාදනය ලීටර් 
බිලියන 38.4ක් සහ බියර් නිෂ්පාදනය ලීටර් බිලියන 51.5ක්. 2010 
වර්ෂෙය්දී ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මත්පැන් නිෂ්පාදනය ලීටර් බිලියන 
49.3ක්. බියර් නිෂ්පාදනය ලීටර් බිලියන 65.5ක්. 2014 වර්ෂෙය්දී 
මත්පැන් නිෂ්පාදනය ලීටර් බිලියන 43.9ක්. බියර්  නිෂ්පාදනය 
ලීටර් බිලියන 124.5ක්. ෙමමඟින් විශාල ආදායමක් රජයට 
ලැබුණත් ෙම් වන විට මත්පැන් නිසා සිදුව ඇති සමාජ හානිය මිල 
කළ ෙනොහැකියි. ෙවනත් දියුණු රටවල මත්පැන්වලින් ලැෙබන 
බදු මුදල්වලින් යම් කිසි පතිශතයක් මත්දව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් 
සඳහා ෙයොදවනවා. ලංකාෙව්ද එවැනි තත්ත්වයක් අනාගතෙය් දී 
උදාෙවයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්ම අපි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  

දැනට මත්පැන්වලට පනවා ඇති බදු මුදල වැඩි කරන ෙමන් 
ෙයෝජනා කරන අතර, එමඟින් මත්පැන් භාවිතය අවම කිරීමයි 
අෙප් අරමුණ. අෙප් ආණ්ඩුෙව් බලාෙපොෙරොත්තුව, මත්පැන්වලින් 
ලැෙබන බදුවලින් ආණ්ඩුව කර ෙගන යෑම ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
මත්පැන් භාවිතය අවම කරලීමත් අෙප් එක බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
ෙවනවා.  

අලුත් බලපත නිකුත් කිරීෙම් දී බලපත සඳහා වූ බදු වැඩි 
කිරීමටත්, ඒ  නීති දැඩි කිරීමටත් හැකියාවක් ලැෙබනවා නම් ඉතා 
ෙහොඳයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම නීති විෙරෝධී 

මත්පැන් සම්බන්ධව ඇති පැමිණිලි ඉතා ඉක්මනින් සුරා බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා දීම සඳහා විෙශේෂ පහසු දුරකථන 
අංකයක් හඳුන්වා ෙදනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියලා අපි ෙයෝජනා 
කරනවා. උදාහරණයක් ෙලස  අපි දැන් දුරකථන අංක 119 පාවිච්චි 
කරනවා. ෙම් සඳහාත් අපට ඒ වාෙග් number  එකක් පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්තරායකර ඖෂධ පාලක 
මණ්ඩලය විසින් කරන ලද පර්ෙය්ෂණයකට අනුව, ලංකාෙව් 
අෙළවි වන බියර් සම්බන්ධෙයන් අද මා සුවිෙශේෂී ෙහළිදරව් 
කිරීමක් කරන්න කැමැතියි. දැනට ලංකාෙව් අෙළවි වන බීර වර්ග 
ෙදකක් තිෙබනවා. ඇල්ෙකොෙහොල් සියයට 4ක් විතර තිෙබන බියර්  
තිෙබනවා. තව තිෙබනවා ඇල්ෙකොෙහොල් සියයට 8.8ක් තිෙබන 
බීයර්. අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය කරන ලද 
පර්ෙය්ෂණයකට අනුව ෙහළිදරව් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් සියයට 
8.8 කියන පතිශතයකට වඩා ඒවාෙය් ඇල්ෙකොෙහොල් තිෙබන බව. 
ශී ලංකාෙව් බියර් පමිතිය- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ පරීක්ෂණ තුළින් කියන්ෙන්  සියයට 8.8 ෙනොෙවයි, ඊට 

වැඩිය තිෙබනවා කියලා?  
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඔව්. ඊට වැඩිය තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hard liquor වැඩි සාන්දණයකින් තමයි විකුණන්ෙන්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ බියර් කෑන් එෙක් සඳහන් කරලා 

තිෙබන්ෙන් 8.8 කියලායි. නමුත් කාල්ස්බර්ග්  කියන බියර් 
වර්ගෙය් ඇල්ෙකොෙහොල් සියයට 10.42ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
සැන්ෙඩෝ පවර් කියන එෙක් ඇල්ෙකොෙහොල් සියයට 8.8යි කියලා 
සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. නමුත් තිෙබන ඇල්ෙකොෙහොල් පතිශතය  
10.53ක්. ලයන් ස්ෙටෝන් කියන බියර් එෙකත් සඳහන් 
ඇල්ෙකොෙහොල් පතිශතය 8.8යි.   නමුත් 9.96ක් තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතා වැදගත් 

කරුණක්. ඔබතුමා සාක්ෂි සහිතවද ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්? 

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය කරන ලද 

පර්ෙය්ෂණයක පතිඵල තමයි මම ඉදිරිපත් කෙළේ.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරුණාකරලා මට ඒ පර්ෙය්ෂණ වාර්තාව එවන්න පුළුවන් ද? 

එෙහම නම්,  ඒ අය   බදු ෙගවලාත් නැහැ හරියාකාරව.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒක තමයි ගරු ඇමතිතුමනි. මම ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ 

එතැනට එන්නයි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
බදු ෙගවලා නැත්නම් අපට අයිතියක් තිෙබනවා, එදා සිට ඒ 

ආදායම ලබා ගන්න.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ඒ point එකට තමයි මම ෙම් එන්ෙන්. ෙම්ක සුවිෙශේෂී 

කාරණයක්. විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙගොල්ලන් බදු වංචා කිරීම පමණක් 
ෙනොෙවයි, රෙට් ජනතාවටත් වංචාවක් කරලා තිෙබනවා. 
සාමාන්යෙයන් බියර්  එකක් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙගොඩක් ''සූර්'' 
ෙවන්න ෙනොෙවයි, ෙපොඩි "කික්" එකකට. නමුත් ෙම් ෙගොල්ලන් 
රෙට් අයට දැනටමත්  වැඩිෙයන් ඇල්ෙකොෙහොල් ෙපොවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලයන් ස්ටවුට් එෙක් ඇල්ෙකොෙහොල් 
සියයට 8.8ක් ෙවනුවට  10.35ක් තිෙබනවා. සැන්ෙඩෝ ස්ටවුට් 
එෙක් 8.8ක් ෙවනුවට 9.96ක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම එම වාර්තාව හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව සුවිෙශේෂී කාරණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් බියර්වල සියයට 10ට ආසන්න පමාණයක් සීනි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට විශාල සැකයක් පවතිනවා ෙම් බියර්  
නිෂ්පාදනෙය් දී ෙකළින්ම සීනි  භාවිත කරනවා ද, එෙහම නැත්නම්  
එතෙනෝල් පාවිච්චි කරනවා ද කියලා. ෙම්ක සුවිෙශේෂ කාරණයක්.  
ෙමය අපි ෙසොයා බැලිය යුතු කාරණයක් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් 
රෙට් මහජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය ගැන කල්පනා කරනෙකොට, ෙම් 
බියර් ෙබොන අය අනාගතෙය් දියවැඩියා ෙරෝගීන් බවට 
පත්ෙවන්නට ඉඩ තිෙබන නිසා.  අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බැලිය 
යුතුමයි.  

ඒ වාෙග්ම අපි ෙමතැනදී පර්ෙය්ෂණාත්මකව  ගණනය 
කරනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම මට තව එක කාරණයක් ෙපනුණා.  
ලංකා ෙව් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වනවාත් එක්කම යම් මිල 
සූතයකට අනුව අපට මත්පැන් හා දුම්වැටිවල මිලත් වැඩි කළ 
හැකියි. ඒ වාෙග්ම ඒක පුද්ගල ආදායමට අනුව දුම්වැටියක මිල 
වැඩි කෙළොත්, අද වන විට දුම්වැටියක මිල රුපියල් 44ක් විය 
යුතුයි. අද ඊට වඩා අඩු මිලකටයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම් 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. දුම්වැටියක මිල වැඩි 
කිරීම තුළින් අෙප් තරුණ පරපුර දුම්වැටිවලට ඇබ්බැහි වීම අවම 
කරගත හැකියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මත් දව්ය 
භාවිත කරන්නන් මුලින්ම පුරුදු ෙවන්ෙන් දුම්වැටි පාවිච්චි 
කරන්නයි. අෙප් තරුණ පරපුර දුම්වැටිවලින් ඈත් කරගන්න 
හැකියාවක් ලැෙබනවා නම් අපට මත් දව්ය භාවිත කරන්නන්ෙග් 
පමාණය  අඩු  කළ  හැකියි.   විෙශේෂෙයන්ම   අපි  අවධානය  

ෙයොමු කළ යුත්ෙත් සමාජය මත්පැන්වලින් ඈත් කර තබමින් 
මත්පැන්වලට වියදම් කරන මුදල පවුෙල් දියුණුවට වියදම් කරන 
සමාජයක් ඇති කරන්නයි.  

ගරු අගමැතිතුමා අද පකාශ කළා, අනාගතෙය්දී අපි gender-
based budget එකක්, එෙහම නැත්නම් කාන්තාවන් වැඩිෙයන් 
ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කර ගන්න, එෙහමත් නැත්නම් කාන්තාවට 
වැඩිෙයන් ආදායම් ලැෙබන budget එකකට අපි යන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ පිළිබඳව පවුෙල් තාත්තාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. 
රුපියල් 1,000ක් ලැබුෙණොත් එයින් රුපියල් 800ක් මත්පැන් 
සඳහා වියදම් කරන සමාජයකුයි දැන් තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 200යි 
ෙගදරට ලැෙබන්ෙන්. 

අද සමාජෙය් තිෙබන තවත් සුවිෙශේෂී කාරණයක් පිළිබඳව මම 
ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමාට අර්ථ දක්වන්න කැමැතියි. එකක් තමයි 
සාමාන්යෙයන් අද සමාජෙය් බලපත රහිත මත්පැන් පමාණය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් සහ මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ෙම් තත්ත්වය 
දකින්නට තිෙබනවා.  සාමාන්ය මහ ජනතාව පාවිච්චි කරන 
බලපත රහිත මත්පැන් වර්ගයක් තිෙබනවා, "ඇති හිටියා" කියලා.  
ෙම් "ඇති හිටියා" පාවිච්චි කෙළොත් අවුරුදු 3කින් බඩුම තමයි. 
ෙම්ක සමාජ පරිහානිෙය් එක පැතිකඩක්. පසු ගිය අවුරුදු 20ක් 
තිස්ෙසේ ෙගන ගිය ආර්ථිකය විනාශ කිරීෙම් කමෙව්දය තුළ එක 
පවුලක් වටා විතරයි ෙම් ආර්ථිකය භමණය වුෙණ්. එතෙකොට 
සාමාන්ය ජනතාව අතට සල්ලි ගිෙය් නැහැ.  ආර්ථික පශ්න නිසා 
ෙවනත් විකල්ප පියවරවලට යන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට සිදු වුණා.  
එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් ආර්ථික පශ්න නිසා ජීවිතය නැති 
කරගන්න සිදු වුණා. එම නිසා ඒ අය ෙම් කියන සමාජ විෙරෝධී 
මත්පැන් පාවිච්චියට පුරුදු වුණා. අපි ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට ඕනෑ. කුරුණෑගල සහ මාතෙල් දිසත්ික්කවල ඔබත් 
මමත් දන්නා පිරිසක් තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්. හඳුන්කූරු 
නිෂ්පාදනයට කියලා තමයි ෙම් අය  එතෙනෝල් ෙගන්වන්ෙන්. 
හඳුන්කූරු නිෂ්පාදනයට ෙගන එන එතෙනෝල් තමයි ඒ අය "ඇති 
හිටියා" නිෂ්පාදනයට පාවිච්චි කරලා කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමහි 
වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන් ශරීරයට හානි කරන එතෙනෝල් 
ඇල්ෙකොෙහොල්. ගෙම් භාෂාෙවන් කියනවා නම් "කසිප්පු", එෙහම 
නැත්නම් "ෙදවැෙට් සුදා". ෙම් වෙග් විවිධාකාර නම්වලින් 
තිෙබනවා. අපි ෙම්වා නියමිත පරීක්ෂණවලට භාජනය කරලා 
සමාජයට අහිතකර මත්පැන් පරිහරණය වැළැක්වීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි. 

ශී ලංකාෙව් සුරා හා දුම්ෙකොළ කර්මාන්තෙය් කාර්යක්ෂම 
පාලනයක් තුළින් ආදායම් එකතු කිරීමත්, කර්මාන්තවල 
නීත්යනුකූල ෙනොවන නිෂ්පාදන වැළැක්වීෙමන් ශී ලංකාෙව් 
සංවර්ධනයට, ඒ වාෙග්ම සමාජ සුබසාධනයට දායක ෙවන්නටත් 
අපට හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ඉදිරිපත් කළ - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම විනාඩි ෙදෙකන් කථාව අවසන් කරනවා.   

ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් 
නිෙයෝග තුළින්  මත්පැන් භාවිත කරන පුද්ගලයන්ව discourage 
කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. එෙහම නැත්නම් මත්පැන් 
භාවිත කරන එක අඩු කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. අපි 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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එෙහම කෙළොත් විතරයි ගෘහ ආර්ථිකයට වැඩි වැඩිෙයන් මුදල් 
යන්ෙන්;  පවුලක අම්මාෙග් අතට වැඩිෙයන් සල්ලි යන්ෙන්. ෙම් 
ගැනත් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන් මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන අෙප් වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ ෙම් සියලු ෙද්වල් ගැබ් ෙවලා තිෙබනවා. 

අද ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාෙවන් ඒ ගැන අපට දැඩි 
විශ්වාසයක්  ඇති වුණා. අපට අලුත් බලාෙපොෙරොත්තු ඇති             
කරන  අලුත් අය වැයක් ගැනත්  ඉඟි ලැබුණා. අද දින             
සුබවාදී ආකල්පයකින් ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බියර් වර්ග 5ක් තිෙබනවා. 
බැලුවාම එකම සමාගමකින් තමයි ෙම් බියර් වර්ග 5ම නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්. ෙම් ඒකාධිකාරය නැති කිරීම සඳහා බරපතළ විධියට 
අපි මැදිහත් වන්නට ඕනෑ. ෙමොවුන් ඇත්තටම ෙම් මහජනතාවට 
ෙපොවන - මත්පැන්වල පමිතිය ගැන අපට කථා කළ ෙනොහැකියි. 
නමුත් යම් පමිතියක් තිබිය යුතුයි. - මත්පැන්වල පමිතිය ක් 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක දැඩිව පරීක්ෂණයට භාජනය කළ 
යුතුයි කියා ෙයෝජනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[பி.ப. 4.15] 
 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ம ப் 

பாவைன என்ப  இ  ெப ம் பிாி களாகப் 
பிாிக்கப்படக்கூ ய . ஒன்  சட்ட விேராதமான ம ப் 
பாவைன; மற்ைறய  சட்ட ாீதியான ம ப் பாவைன. இைவ 
மனிதன  உடல், உள, ச க நலன்க க்குப் மிக ம் 
பாதிப்ைபத் த கின்ற விடயங்களாக உள்ளன. குறிப்பாக, வட 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைர 2009ஆம் ஆண்  த்தம் 
ெமளனிக்கப்பட்ட பின்னேர அங்கு ம ப் பாவைன 
அதிகாித் ள்ள . இ  2013ஆம் ஆண்  ன்  மடங்காக 
அதிகாித் ள்ளதாக ம வாித் திைணக்களத்தின் 

ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக்கின்றன. இலங்ைகயில் 
நாெளான் க்கு ம ப் பாவைனயால் 40 ேப ம் ைகத்தலால் 
60 ேப ம் மரணத்ைதத் த விக்ெகாள்கின்றனர் என ம  
மற் ம் ேபாைதப்ெபா ள் தகவல் நிைலயம் ெதாிவிக்கின்ற . 
இவ்வி  தீய ெசயல்களி ம் ஈ ப வதற்கு நாெளான் க்கு 80 
சி வர்கள் யற்சிக்கின்றனர் என் ம் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள .  

அத் டன், சம்பர் 2013இல் Alcohol and Drug Information 
Centre இனால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்வின்ப , 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் இலங்ைகயில் அதிகூ ய ம ப் 
பாவைனையக்ெகாண்ட மாவட்டமாக உள்ள . அதாவ , 
அங்கு 34.4 சத தமான மக்கள் ம ப் பழக்கம் 
உைடயவர்கெளனத் ெதாியவ கின்ற . இ  மிக ம் கவைல 
த வதாக உள்ள . இேதேவைள UNDP அண்ைமயில் 
ேமற்ெகாண்ட ஆய்வின்ப , மிக ம் வ ைமயான 
மாவட்டமாக ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டேம உள்ளதாக 
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள . இவ்வாறான எதிர்க் 
கணியமான ஒ  ெதாடர்பிைனக் ெகாண் ள்ளைமக்கு 

த்தத்தின் உடல், உளத் தாக்கங்கள், ேவைலயின்ைம, 
திைரமைறவில் அரங்ேக ம் ஊக்குவிப் கள் ேபான்றன 
காரணமாக உள்ளன.  

வடக்கு, கிழக்கில் ம ப் பாவைன, ைகபி த்தல் ேபான்ற 
பழக்கங்கள் என் மில்லாதவா  அதிகாித்தவண்ணம் 
உள்ள டன், அைவ பாாிய ச க, கலாசார, கு ம்ப, 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனகைள ம் ேதாற் வித் ள்ளன. 

சராசாியாக ஒ வர் ஆண்  ஒன் க்கு 11.2 லீற்றர் ம பான 
கர்விைன ம் அல்ல  மாதம் ஒன் க்கு 1.53 லீற்றர் 
கர்விைன ம் ேமற்ெகாள்வதாக உலக சுகாதார நி வனம் 

ெவளிப்ப த் கின்ற . இப்ேபாக்கான  தைலகீழான 
ெபா ளாதாரப் ேபாக்கிைனேய காட் கின்ற . இவ்வாறான 
ேபாக்கு 2009ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர், அரசாங்கத்தின் 
சட்டம், ஒ ங்கு நைட ைறக்கு வந்த பின்னர், ஏற்பட்ட 
விைளவாக உள்ள . சுமார் ஒன்றைர இலட்சம் 
இரா வத்தினர் காமிட் ள்ள வட மாகாணத்தில் எவ்வா  
ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன என்ற ற் ேநாய் ேவகமாக 
பரவிய  என்ப  எல்ேலா ம் சிந்திக்கேவண் ய ஒ  
விடயமாக ள்ள . இந்நிைலைம ேம ம் ேமாசமைடந்  
ெசல் ம் சாத்தியேம உள்ள . இதில் பிரதான ம ப் 
பாவைனயாளர்களாக இளம் வய  வா பர்கேள அதிகம் 
காணப்ப கின்றைம மிக ம் கவைலத ம் விடயமாகும்.  

ேபாைதப்ெபா ள் குற்றச்ெசயல்கைளத் தனிெயா வர் 
ேமற்ெகாள்ள யா . இ  அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களின் 
அந்தரங்கச் சார்  அ சரைணயில் அரங்ேக கின்ற . 
மக்க க்காக வ ந்தா  சுயலாபத் க்காக அதிகாரத்தி 

ள்ளவர்கள் ெசயற்ப வதால் ச கம் சீரழிகின்ற . 
குறிப்பாக, மாணவர்களிைடேயயான ேபாைதப்ெபா ள் 
பாவைனயான  ச கத்ைத அச்சு த் ம் விடயமாக 
மாறி ள்ள . கல்வியில் ேமம்பட்ட எம  தமிழ்ச் ச கத்ைத 
அழிப்பதற்குத் திைரமைறவில் பல நாடகங்கள் 
அரங்ேக கின்றன. ம  மற் ம் ேபாைதப்ெபா ட் 
பாவைனயால் விபத் க்கள், ச கச் சீரழி கள், கல்வியில் 
மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டாைம, சி வய த் தி மணம், 
ெகாைல, ெகாள்ைள, ச க ரண்பா கள், ெபா ளாதார 
நட்டங்கள், கு ம்பச் சீரழி கள், சுகாதாரப் பாதிப் க்கள் 
ேபான்ற பல்ேவ  விதமான பாதிப் க்கள் 
ஏற்பட் க்ெகாண்ேடயி க்கின்றன.  

இவ்வாறான மிக ேமாசமான சீரழி க க்குக் காரணமான, 
நாட் ன் நாலாபக்கங்க ள்ள ம பானச்சாைலகள் 

டப்பட்டால்தான் நல்ல ஆேராக்கிய ம் ெபா ளாதார 
வள ம் வாழ்க்ைகயில் நிம்மதி ம் ஏற்ப ம் என்  
எம்ெமல்ேலா க்கும் ெதாி ம். ஆனா ம் திறந்த 
ெபா ளாதாரத்ைத உலக நா கள் அதிகள க்கு 
உள்ளீர்த்தி க்கும் நிைலயில் ம பானம், சுற் லாத் ைற 
என்பன அரசுக்கு அதிகள  வ வாைய ஈட் த் த பைவயாகக் 
காணப்ப வதால் ம  விலக்ைக அ ல்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் வி ம் வதில்ைல. ம  விலக்ைக 
அ ல்ப த்தினால் அரசின் வாி வ மானம் ேமாசமாக 

ழ்ச்சியைடந்  வி ம் என்பதா ம் சுற் லாத் ைறக்குக் 
கணிசமான பாதிப்  ஏற்ப ம் என்பதா ம் இந்த விடயத்தில் 
அரசு தைலயி வதில்ைல. ஆயி ம், ம ப் பாவைனயால் 
ஏற்ப ம் ச கப் பாதிப் க்கைளக் கவனத்திற்ெகாண் , 
பாடசாைலகள், ஆலயங்கள், ைவத்தியசாைலகள், ெந ங்கிய 
மக்கள் கு யி ப் க்கள் ேபான்றவற் க்குச் சமீபமாக ம  
விற்பைன நிைலயங்கள் திறக்கப்ப வதற்ெகதிராக அரசு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். அதிகாரங்கைளப் 
பயன்ப த்தித் திைரமைறவில் அரங்ேக ம் சட்ட விேராத, 
ச க விேராத மற் ம் ம  ஊக்குவிப் ச் ெசயற்பா களில் 
ஈ ப பவர்க க்கு உாிய தண்டைன வழங்கப்படேவண் ம். 
ம , ேபாைதப்ெபா ள் ேபான்றவற்றின் பாவைனயால் 
ஏற்ப ம் ேக கள் குறித்  விழிப் ணர் ச் ெசயற்பா கள், 
பிரசார நடவ க்ைககள் ேபான்றவற்ைற ன்ென க்க 
ேவண் ம். இதற்கு அரச உத்திேயாகத்தர்கைளக் குறிப்பாக 
ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்கைள ைமயாகப் பயன்ப த்த 
ேவண் ம். ம ப் பாவைனக் குைறவின் ேபாக்குப் பற்றித் 
ெதாடர்ச்சியாக மீளாய் ெசய்  அறிக்ைகயிடப்பட ேவண் ம்.  
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நம  நாட் ல் ேகரள கஞ்சாைவப் ெபா சார் அ க்க  
ைகப்பற் கின்றனர். குறித்த ேபாைதப்ெபா ள் 
இந்தியாவி ந்ேத ெகாண் வரப்ப கின்ற . இ  
ெதாடர்பாக உாிய கவனம் ெச த்தி ற்றாகத் 
தைடெசய்வதற்கான நடவ க்ைகெய ப்ப  உாிய 
தரப்பினாின் தைலயாய கடைமயாகும். அத் டன், 
சட்டவிேராத கசிப் க் காய்ச்சப்ப வ ம் அதற்குக் காவல் 

ைறயினர் அ சரைண வழங்குவ ம் எம  வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளில் சாதாரண நிகழ்வாகிவிட்ட . இதைனத் த க்கும் 
ெசயற்பா கைள ம் உாிய ைறயில் அ ல்ப த்த ேவண் ம்.   

இ தியாக ம , ேபாைதப்ெபா ள் ேபான்றவற்றின் 
பாவைனயால் எம  நா  எதிர்ெகாள் ம் பாாிய பாதகமான 
விைள கைளக் க த்திற்ெகாண் , எதிர்காலத்தில் 
இைவகைள இல்லாமற்ெசய்  ெபா ளாதார அபிவி த்திையக் 
கட் ெய ப் வதற்கு இந்த நல்லாட்சியில் அைனவ ம் 
ஒத் ைழக்க ேவண் ெமன ம் வளமான ஒளிமயமான 
எதிர்காலத் க்கு நாம் அைனவ ம் பா பட ேவண் ெமன ம் 
ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி.     

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු පාඨලී චම්පික රණවක 

ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 4.23] 

 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය අය වැෙය්දී අප විසින් 

සම්මත කරන ලද යම් යම් බදු සම්බන්ධෙයන් පළ කරන ලද 
ගැසට් නිෙව්දන නීත්යනුකූල කර ගැනීම සඳහා තමයි අද දින ෙම් 
විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්. අද අගාමාත්යතුමාත් පැහැදිලි කරපු 
ආකාරයට රෙට් බදු පතිපත්තිය, රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය සහ රෙට් 
ඉදිරි ගමන පිළිබඳව ෙපොදුෙව් ෙකටි හඳුන්වාදීමක් කරන්න මම 
ෙමම අවස්ථාව ෙයොදා ගන්න කැමැතියි. අපට කලින් කථා කළ 
ගරු මන්තීතුමාත්, මන්තීතුමියත් ෙදෙදනාම මත්පැන් ගැන 
සාකච්ඡා කළා. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
අහනවා, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා ෙමොනවාද වුෙණ් 
කියලා. පසු ගිය කාලෙය්, විෙශේෂෙයන්ම 2014 වර්ෂෙය් එවකට 
පැවති රජයට සිදු කළ විශාලම ෙචෝදනාවක් තමයි, එතෙනෝල් 
මාෆියාවක් කියාත්මක ෙවනවා ය කියන එක. බදු ෙනොෙගවා රටට 
මත්පැන් ෙගන ඒෙම් කියාවලියක් සිදු ෙවනවා ය කියන එක. අද 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීතිය හමුවට පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනක් 
පමුණුවා තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අද බදු පතිපත්තිය යටෙත් 
ෙම්ක ඔප්පු ෙවලා තිෙබන කාරණයක්.  

2014 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසෙය් ෙම් මත්පැන් ආනයනය 
කරන කියාවලිෙය් බදු පමාණය රුපියල් බිලියන 2.9යි. පසු ගිය 
මාසෙය් එම පමාණය රුපියල් බිලියන 11යි. ආසන්න වශෙයන් 4 
ගුණයකින් ෙම් සුරාෙවන් ලැෙබන බදු පමාණය ඉහළ ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙම් 4 ගුණයකින් බදු ඉහළ ගිහින් තිෙබන්ෙන් ජනතාව 
4 ගුණයක් වැඩිෙයන් මත්පැන් පානය කරපු නිසා ෙනොෙවයි. 

ෙමච්චර කාලයක් මාසයකට රුපියල් බිලියන 8කට ආසන්න 
පමාණයක් වංචා කරලා තිෙබනවා ෙම් රටට එතෙනෝල් ෙගනාපු 
එතෙනෝල් මාෆියාෙව් ව්යාපාරිකයන්. ෙම් රුපියල් බිලියන 8ක් 
කියන එක එෙසේ ෙමෙසේ සංඛ්යාවක් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම  
ගිය අවුරුද්ෙද් පවුල් 14ලක්ෂයකට සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදන්න 
වැය කෙළේත් රුපියල් බිලියන 8ක් බව අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. 
ෙමන්න ෙමතැනින්ම ෙපෙනනවා, ෙකොතරම් ආකාරයක බදු 
පමාණයක් වංචා කර ගනිමින් අතෙලොස්සක් ෙදෙනක් ධන 
කුෙව්රයන් බවට පත් වුණාද, ''ෙමගා ඩීල්'' තිබුෙණ් ෙකොතැනද 
කියන එක. අද ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ඇතැම් පිරිස් ලජ්ජා විය 
යුතුයි ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් එළිදරවු ෙවන සත්ය පිළිබඳව. ඒ 
ගැන එෙසේ සඳහන් කරමින්, ෙම් බදු පිළිබඳ කාරණෙය් ඉතිහාසය  
බලමු.  

බදු පිළිබඳ මතය ආෙව් ධනය මුල්කරගත් සමාජය යුෙරෝපය 
තුළ ස්ථාපිත වුණාට පසුවයි.   ධනය මුල්කරගත් සමාජය ඉදිරියට 
යාම පිළිබඳ විවිධ මත ඇති වුණා.  විෙශේෂෙයන්ම සීමාසහිත 
සම්පත් පමාණයක්, සීමාසහිත ඉඩම් පමාණයක් පවතින 
තත්ත්වයන් තුළ ෙකොෙහොමද ඒ සමාජය ස්ථාවරව ෙගනියන්ෙන් 
කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් මතු වුණා.  සමහර ආර්ථික, සමාජ 
විෙශේෂඥයන් විවිධ මත ඉදිරිපත් කළා.  ජනගහන විෙශේෂඥෙයක් 
වන මැල්තූස් පකාශ කරපු ෙදයක් තමයි, ජනගහනය වැඩි 
ෙවනෙකොට  ඉඩම් හිඟය කියන කාරණය මත බලගතු අර්බුදයකට 
මනුෂ්ය වර්ගයා ගමන් කරමින් තිෙබනවා කියන කාරණය. 
ඉන්පසු පැමිණි ඉතා වැදගත් ෙද්ශපාලන ආර්ථික විද්යාඥෙයක් 
වන ෙඩ්විඩ් රිකාෙඩෝ තමයි ෙම් බදු පිළිබඳ අදහස ඉදිරිපත් කෙළේ.  
සංයුක්ත අදහසක් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොකද, ඉඩම් කුලිය කියන 
එක ඉඩම හිඟ ෙවනෙකොට ඒ හිඟ වීෙම් පතිඵලයක් හැටියට 
ෙවළඳෙපොළ කමය යටෙත් ඒ ඉඩම් කුලිය වැඩි ෙවනවා.  ඒ අනුව 
කුලිය වැඩිවීම නිසා ධනය අතෙළොස්සක් අතෙර් ගැට ගැෙහන්න, 
ධනය අතෙළොස්සක් අතෙර් ඉතුරු ෙවන්න කියා කරනවා. ෙම් 
නිසා සමස්ත සමාජයටම ධන හීන තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.  ඒ 
නිසා බදු අය කිරීමක් අවශ්යයි කියා ඔහු කල්පනා කළා;  ඔහු 
ෙයෝජනා කළා.   

එක පැත්තකින් සමාජ සාධාරණත්වෙය් මිණුම් දණ්ඩක් 
හැටියට, අනික් පැත්ෙතන් සමාජෙය් ෙපොදු වැඩ කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න එනම් පාරවල් හදන්න; පාලම් හදන්න; දුම්රිය 
මාර්ග හදන්න අවශ්ය මුදල් උත්පාදනය කරන පැත්තක් හැටියට 
ෙම්ක අවශ්යයි කියා ඔහු එදා තර්ක කළා.  ඒ නිසා තමයි ෙම් බදු 
කමෙය් උපත එදා ඇති වුෙණ්.  ඒ අනුව  ෙලෝකය පුරා අද බදු 
වර්ග කිහිපයක්  අපි අත් විඳිනවා. එකක් තමයි පුද්ගලික බදු;  
පුද්ගලික ආදායම් මත ලබා ගන්නා බදු. ලංකාෙව් නම් ෙම් 
පුද්ගලික ආදායම් මත ලබා ගන්නා බදු පමාණය සියයට 24ක් 
කියා  හඳුන්වා තිෙබනවා. ඊළඟට, සමාගම් බදු;  සමාගම්වල 
ලාභාංශවලින් ලබා ගන්නා බදු. ලංකාෙව් නම් අද ෙම් 
සමාගම්වලින් ලැෙබන බදු පමාණය සියයට 28ක්. කලකට ෙපර 
ෙමය සියයට 35ක පමාණයකයි තිබුෙණ්.  ඉන්දියාෙව් නම් 
තවමත් ෙමය සියයට 34ක පමාණයක් ෙවනවා.  ඊළඟට, ලංකාව 
තුළ විෙශේෂෙයන්ම අය කරන පධාන බද්ධ තමයි පරිෙභෝජන බද්ද.  
වැට් බදු ආකාරෙයන් ෙකෙරන බදු.  ඒ පළමු  බදු වර්ග ෙදක, 
පුද්ගලික බදු සහ සමාගම් බදු ඍජු බදු හැටියට අපි හඳුනා 
ගන්නවා.   පරිෙභෝජන බදු අපි වක බදු හැටියට  හඳුනා ගන්නවා.  
අෙප් බදු ආදායෙමන් සියයට 81ක්ම එන්ෙන් සාමාන්ය 
ජනතාවෙග් පරිෙභෝජන භාණ්ඩ හරහා ලබා ගන්නා  බදුවලිනුයි.  
ඍජු බදු, බද්ෙද් නියම අර්ථයත් ඒකයි. ආදායම් ඇති අයෙගන් බදු 
ලබා ගැනීම. ඒ ඍජු බදුවලින් රටට ලැෙබන්ෙන් සියයට 19ක් 
පමණයි.  බදු ආදායමින් සියයට 81ක්ම ලැෙබන්ෙන් වක බදු  වන 
පරිෙභෝජන බදු හරහායි.     
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ෙලෝකෙය් අනාගතය ගැන කල්පනා කරලා  නව බදු වර්ග 
ෙදකක් ඇති කරලා තිෙබනවා.  එකක් තමයි පරිසර දූෂණය සඳහා 
ෙගවන බදු.  අනික තමයි සම්පත් හිඟය සඳහා ෙගවන බදු.  ඒක 
අෙප් රෙට් තවමත් කියාත්මක ෙනොවුණත්, මතු පරපුර ෙවනුෙවන්, 
මතුපරපුරට අයත් පරිසරය විනාශ කිරීම ෙවනුෙවන්, මතුපරපුරට 
අයත් සම්පත් දැන් පරිෙභෝජනය කිරීම ෙවනුෙවන් විෙශේෂ බදු  
ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල්වල අය කරමින් තිෙබනවා.   
විෙශේෂෙයන්ම ඒ බැංකු වාර්තාවල ඒ වසෙර් සිදු ෙවච්ච පරිසර 
දූෂණය සහ ඒ වසෙර් පරිසර දූෂණෙයන් ආර්ථිකයට සිදු වී තිෙබන 
බලපෑම සුවිෙශේෂීව සඳහන් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අනාගතෙය්දී අෙප් රෙටත් 
ෙමය බලගතු පශ්නයක් බවට පත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් ගණන් හැදීම අනුව  වර්ෂ 2100 
පමණ වන විට ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකෙයනුත් වර්ෂයකට සියයට 6ක් 
පමණ  ෙම් පරිසර දූෂණෙය් කාරණා නිසා අපට අහිමි ෙවන්න 
නියමිතයි. වර්ෂ 2050 ෙවනෙකොට ෙම්ක සියයට 2ක පමණ 
පමාණයකට ළඟා වීමට නියමිතයි.  ඒ නිසා ෙම් නව ආකාරයක 
බදු පතිපත්තියත් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම ෙවනුෙවන්, අනාගත 
පරපුර සුරක්ෂිත කිරීම ෙවනුෙවන් අපට අවශ්ය වන බවත් පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  ඒ අනුව  මම කලිනුත් සඳහන් කළා, ලංකාෙව් 
ෙපෞද්ගලික බදු සියයට 24ක්, සමාගම් බදු සියයට 28ක් වශෙයන් 
තිබුණාට ෙමොකද, ෙම් කියාවලිෙය්දී විවිධාකාරෙයන් ලැබී තිෙබන 
විවිධ බදු සහන නිසා ෙපොදුෙව් අද ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම අය කරන 
පමාණය බදුවල සාමාන්යයක් හැටියට ගත්ෙතොත් සියයට 12ක් 
බව.  ෙම් බදු සහන නිසා උපරිම බදු පමාණය සියයට 12කට සීමා 
ෙවලා තිෙබනවා. 2013 සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව විවිධ ව්යාපාර 
කටයුතු කරන ආයතන ලංකාව තුළ 1,019,681ක් තිෙබනවා . ඒ 
කියන්ෙන් මිලියනයකට ආසන්නව ව්යාපාර කරන ස්ථාන 
තිෙබනවා.  ෙමයින් 589,911ක් එනම් ආසන්නෙයන් සියයට 60ක 
පමාණයක් පමණයි ලියාපදිංචි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ලියාපදිංචි 
ෙනොවුණු ආයතන පමාණය 432,770ක්  වනවා.  එය සියයට 
40කට වැඩි පමාණයක් වනවා.  ඒ නිසා ෙම් බදු අය කර ගැනීෙම් 
කියාවලිෙය් පළමු  පියවරක් විය යුත්ෙත්, අඩුම තරමින් ෙම් 
ව්යාපාරික ආයතන ලියාපදිංචි කරවා ෙම් ආයතන කවර ආකාරෙය්  
ආයතන ද කියන එක දැනුවත් කිරීමයි. 

ෙම් අතරින් බදු ෙගවන ආයතන තිෙබන්ෙන් ෙදලක්ෂ 
දහසයදහස් ෙදසියහැටහයක් පමණයි. ෙම්කත් අෙප් රෙට් තිෙබන 
බලගතු පශ්නයක්. ෙම් අනුව ෙබොෙහෝ ආයතන බදු ෙගවන්න 
හැකිව තිබියදීත්, බදු ෙනොෙගවා මඟ හැර තිෙබන බව අපට ෙපනී 
යනවා. ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත්,  2013 සං ඛ්යා ෙල්ඛන 
අනුව රෙට් රැකියා කරන පමාණය අසූහතර ලක්ෂයක් පමණ 
වනවා. ඒෙකන් ඉහළ ගණෙය් කළමනාකාරීත්වෙය් රැකියා කරන 
පමාණය තුන්ලක්ෂ අනූපන්දහසක්. ඉංජිෙන්රු, ෛවද්ය, 
ගණකාධිකාරී, නීතිෙව්දී ආදී වෘත්තීයෙව්දින්ෙග් පමාණය 
පන්ලක්ෂ තිස්දහසක්. ඊට පහළ තාක්ෂණෙව්දී හා ඊට සමාන 
වෘත්තීන්වල නියැලී සිටින පමාණය හාරලක්ෂ අනුහයදහසක්. ෙම් 
අය අතරින් PAYE tax එක ඇතුළුව බදු ෙගවන්නන්ෙග් පමාණය 
පන්ලක්ෂ දහතුන්දහසයි. ෙම්ෙකන් අපට ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා සමහර රාජ්ය ආයතනවල තිෙබන වෘත්තීය සමිතිවල 
බලපෑම නිසා ඉහළ පඩි ලබා ගන්නා වෘත්තීයෙව්දීන්ෙග් PAYE  
tax එකත් අද ඒ ආයතනවලටම ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන 
බව.  

ෙමයින් අපට ෙපනී යන්ෙන් ෙපොදුෙව් ෙපෞද්ගලික බදු හා 
සමාගම් බදු ඇති කර ගැනීම සඳහා විශාල බලපෑමක් තිබුණත් ඒ 
බලපෑම ළඟා කර ගැනීමට අප තවම අෙපොෙහොසත් බවයි. ඒ නිසා 
තවමත් අෙප් ජනතාවට කිරි පිටිවලින්, පාන් පිටිවලින්, 
ඩීසල්වලින්, ෙපටල්වලින් බදු ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

රෙට් සමාජ සුබසාධනය ඉදිරියට ෙගන යන්නත්, ඒ වාෙග්ම රෙට් 
ෙපොදු ෙසේවාවන් වන මහා මාර්ග, දුම්රිය, විදුලිය ආදි යටිතල 
පහසුකම් නැංවීම සඳහාත්.    

අද ගරු අගාමාත්යතුමා පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කළා.  එම 
පතිපත්තිය මධ්යකාලීන පතිපත්තියක්. ඒ පතිපත්තිෙය් ඉලක්ක 
අනාගතයට සකස් විය යුතුයි. ෙමොකද, රෙට් ආදායම ඉදිරියට 
ෙගන යාමට නම් රෙට් ආදායම අපි වැඩි කර ගත යුතු වනවා. ඒ 
වැඩි කර ගැනීම සඳහා යම් ඉලක්කයක් අවශ්යයි. 1977 දළ ජාතික 
ආදායමින් ආණ්ඩුෙව් ආදායම සියයට 28යි. 2005 වනෙකොට ඒක 
සියයට 16ක් වුණා. අද වනෙකොට ඒක සියයට 10යි. එදා -1977- 
තිබුණු මට්ටම අපි ෙගන ගියා නම් කිසිම අය වැය හිඟයකින් 
ෙතොරව රට ෙගන යාෙම් හැකියාවක් අපට තිෙබනවා.  විවිධ 
ආයතන හරහා ලබා දුන්න බදු සහන නිසා තමයි ෙම් ආදායම 
විශාල වශෙයන් අහිමි වී ෙගොස් තිෙබන්ෙන්.   

ඉතාම අසාධාරණ විධියට ෙපෞද්ගලික බදු පමාණය සියයට 
19කුත්, පරිෙභෝජන බදු පමාණය සියයට 81කුත් වීෙම් පතිශතයත් 
අපි ෙවනස් කර ගත යුතුයි. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල ෙම් 
පතිශතය සියයට 40යි, සියයට 60යි අතෙර්යි තිෙබන්ෙන්. අෙප් 
කලාපෙය් රටවල් අතරින් ගත්තත්, ආසියාෙව් රටවල් අතරින් 
ගත්තත් අෙප් රට පමණයි  ෙපෞද්ගලික බදු පමාණය ඉතාම අවම 
මට්ටමක පවත්වාෙගන යන්ෙන්.  ඒ නිසා අනාගත ආර්ථික 
සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා නම්,  ආර්ථික 
වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරනවා නම්,  ඒක 
පතිපත්ති ගණනාවක් මත පදනම් විය යුතුයි. අෙප් ආර්ථික 
කළමනාකරණ කමිටුව අගාමාත්යතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් රැස් 
ෙවනවා. එහිදී ෙම් පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් සාකච්ඡා කරනවා. මා 
පසු ගියදා ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළා වැඩ සටහනක්.   ඉතාම ගැඹුරින් 
 එතැන ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා,  අනාගත පතිපත්තියට ඒ කරුණු 
ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා.  

ෙමතැනදී   සෑම භාණ්ඩයකටම ෙනොවුණත් අත්යවශ්ය ෙසේවා 
සඳහා අපි කිසියම් දුරකට ෙහෝ ආර්ථික ස්වයංෙපෝෂිතතාව අත්පත් 
කර ගැනීම ඉතා වැදගත් ෙදයක් වනවා. ඒක ඉතා අත්යවශ්යයි. 
විෙශේෂෙයන්ම බලශක්ති ස්වයංෙපෝෂිතතාව අත්පත් කර ගැනීම. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 2010 දී  අධිෂ්ඨාන කර ගත්තා,  
බලශක්ති ස්වයංෙපෝෂිතතාව අත්පත් කර ගන්නවා කියලා.  2015 
දී ඔවුන් ඒක අත්පත් කර ගත්තා. ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට අද 
ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල ඉතාම පහළට ඇද වැටිලා තිෙබනවා.  ගෑස ්
මිල ඉතාම පහළට ඇද වැටිලා තිෙබනවා.   ෙලෝකෙය් ඉදිරියට 
යන්න නම් ආහාර, බලශක්තිය සහ අත්යවශ්ය ෙසේවාවන්වල 
ආර්ථික ස්වයංෙපෝෂිතතාව අපට අවශ්යයි. 

ඊළඟට, අප ළඟා කර ගන්නා ආර්ථික වර්ධනය ස්ථාවර 
වර්ධනයක් ෙවන්න ඕනෑ. අපි 2005 සිට 2008 දක්වා කාලෙය් 
විශාල වර්ධනයක් අත්පත් කර ගත්ෙත්, ණයවර බුබුළක් -credit 
bubble එකක්-මඟිනුයි. ෙමොකද, ඇෙමරිකාෙව් ඇති වුණු 
අර්බුදයත් සමඟ ඉතාම අඩු ෙපොලියට අපට මුදල් ලැබුණා. ඒ මුදල් 
ෙමෙහේ ආෙයෝජනය වුණා. ඒ හරහා අපි ආර්ථික බුබුළක් ළඟා කර 
ගත්තා.  ඊළඟ කාලෙය්දී අපි ඉදිරියට ගිෙය් ස්ථාවර ආකාරයකට 
ෙනොෙවයි. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ඇති කර ගත්ත ඉදි කිරීම් බුබුළක් 
මඟිනුයි. එවැනි ෙපණ බුබුළු ආර්ථික වර්ධනයක් ෙනොෙවයි රටට 
අවශ්ය වන්ෙන්. ස්ථාවර ආර්ථික වර්ධනයකට අවශ්ය පතිපත්තීන් 
තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්. ඒක ෙම් මධ්යකාලීන පතිපත්තිය 
සමඟ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා අප හිතනවා.  

ආර්ථික සමානාත්මතාව ෙම් රටට ඉතා වැදගත් ෙදයක්. අද ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ෙකොතරම් වර්ධනය වුණත් වැඩක් නැහැ, මැදි 
ආදායම් රටක් බවට වර්ධනය වුණත් වැඩක් නැහැ,  දුගී ජනතාව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සහ ඉහළ ආදායම් ලබන ජනතාව අතර පරතරය අපට ෙවනස් 
කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය දශක ෙදක පුරාම ගිනී 
සංගුණකය එකම මට්ටමක පවත්වා ගැනීෙමන් අපට ෙපනී ෙගොස ්
තිෙබනවා,  අපට ෙම් රෙට් ආදායම් පරතරය පිළිබඳ පශ්නය විසඳා 
ගන්න අදටත් ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබන බව.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මට තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් ෙදන්න. 

පරිසරය හා සම්පත් ගැන බැලුවාම ඉදිරියට ෙගන යන්න නම් 
අපට ආර්ථික තිරසරත්වය අවශ්යයි. අෙප් සම්පත් අප කාබාසිනියා 
කරනවා නම්, මතු පරපුරට උරුම පරිසරය අප විනාශ කරනවා 
නම්, එතැන ආර්ථික තිරසරත්වයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික 
ෙද්ශෙපේමිත්වය ඉතා අවශ්යයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ව්යවස්ථාදායකයන්, ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව, ෙම් රෙට් 
වෘත්තීයෙව්දීන් ෙම් රෙට් දියුණුව ළඟා කර ගැනීම සඳහා අපට 
අවශ්ය ෙවනවා.  

අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් භාවිතය 
ෙවනුෙවන්, ආර්ථික ෙකොමිසමට මා විසින් ඉදිරිපත් කළ ඒ 
ලියවිල්ල ෙම් අවස්ථාෙව්දී හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා.  

ස්ථාවර ආර්ථිකයක් සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කළා. එය අවශ්ය පරිමාණයට 
සංෙශෝධනය කර, ඊළඟ අය වැෙයන් 2020 වන විට මධ්යකාලීන 
 රටක්  ෙගොඩ නඟා ගැනීම සඳහා පියවර තබමුය කියන ඉල්ලීම 
කරමින්, මා නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 4.36] 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදයට බදු සම්බන්ධව 

ඉදිරිපත් වී තිෙබන නිෙයෝග, ෙයෝජනා, නිෙව්දන පිළිබඳව අදහස් 
දැක්වීමට සූදානම් වන ෙව්ලාවක් ෙමය.  

අද දින අගාමාත්යවරයාෙග් පැත්ෙතන්, "මධ්යකාලීන ආර්ථික 
සැලසුම්" නමැති ඔහුෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළ 
නිසා, -වඩා වැදගත් වන්ෙන් ඒ කාරණය නිසා- ඒ පිළිබඳව අදහස් 
දැක්වීම වඩාත් සුදුසුයි කියා අප කල්පනා කළා. ඒ වාෙග්ම, අද 
දිනෙය්දී ෙම් සාකච්ඡා කර සම්මත කිරීමට උත්සාහ කරන පනත් 
යටෙත් නිෙයෝග, ෙයෝජනා, නිෙව්දන පිළිබඳව අපෙග් විෙරෝධය 
නැවත වතාවක් පළ කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම එය සිදු කර ෙගන 
යන ආකාරය පිළිබඳව අප කලිනුත් විෙරෝධය මතු කළා. ඒ නිසා, 
ඒ ගැන නැවත වතාවක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගාමාත්යවරයාෙග් 
පැත්ෙතන් අය වැයට සති ෙදකකට කලින් ෙමවැන්නක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් ඇයි කියන කාරණය මුලින්ම අප කියන්න ඕනෑ. 
එතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට 
ඉදිරිපත් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා පශ්නයක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙතල් මිල 
බස්සන්ෙන් රාජපක්ෂ, ෙතල් මිල නග්ගන්ෙන් ෆවුසි බව මට 
මතක් වුණා. අපට 20වැනි දාට බලන්න පුළුවන්. අගමැතිතුමාෙග් 
පැත්ෙතන් laptop ආදී ලබා ෙදන ඒවා සියල්ලම කියා අවසන්. ඒ 
වාෙග්ම සමහර වචනත් -ෙයදුනුත්- කියා අවසන්. මුදල් 
ඇමතිවරයා ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියන එක ඇත්තටම බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. 

අගාමාත්යවරයාෙග් අදහස් දැක්වීම ෙල්ඛනයක් වශෙයන් එය 
තවම ලැබී නැහැ. නමුත් අසා ෙගන හිටිය කරුණු මත සඳහන් 
කරගත් කරුණුත් සමඟ කරුණු කිහිපයක් කියන්න මා කැමැතියි.  
මට කලින් කථා කළ කථිකයා, චම්පික රණවක ඇමතිවරයා කියූ 
කාරණය සම්බන්ධව කරුණක් මතු කරන්න මා හිතුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම ඉතා 
වැදගත් ෙදයක්. එතුමා ඒ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන 
ඇමතිවරෙයක්. ඒ ගැන ඇගැයීම තිෙබනවා. නමුත් බදු අය 
කිරීෙමන් ෙලෝකෙය් පරිසර දූෂණය අඩු කළ රටක් අපට 
කියන්නැයි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ 1990 
"මිහිතල සමුළුව" පැවති දා සිටම, පරිසර දූෂණය වළක්වන්න 
විවිධාකාර විධිෙය් බදු කම හඳුන්වා දී තිෙබනවා. එතුමාම 
ලංකාවට "දුම් බද්ද" කියලා බද්දක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ දුම් බද්ද 
නිසා ආණ්ඩුවට අමතර ආදායමක් ලැෙබන එක ඇත්ත, මිනිසුන්ට 
වැඩිපුර වියදමක් යන බව ඇත්ත. නමුත්, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම 
පැත්ෙතන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පසු ගිය මුළු 
සියවෙසන්ම ෙලෝකෙය් උෂ්ණත්වය වැඩිම වර්ෂය 2014 වර්ෂයයි. 
අපි නිෂ්පාදනය කරන විධියයි, අපි පරිෙභෝජනය කරන විධියයි 
ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව, බදු අය කිරීෙමන් පරිසරය රකින්න 
බැහැ. එතුමාම ෙයෝජනා කරන ආකාරයට ඍජු බදු ආකාරයට 
ෙනොෙවයි බදු අය කරන්න වන්ෙන්. එතුමා කිව්ෙව්, "ඍජු බදු වැඩි 
කරන්න ඕනෑ, වක බදු අඩු කරන්න ඕනෑ" කියා ෙන්. නමුත් 
පාෙයෝගික වශෙයන් එහි අෙනක් පැත්තයි සිදු වන්ෙන්.  

ඒ නිසා අප කියන්න කැමැතියි, ඉතාම සුළු පිරිසක් ෙවනුෙවන් 
සම්පත් විශාල පමාණයක් එක්ක ඉතාම නාස්තිකාර නිෂ්පාදන 
කමයක් පවත්වා ෙගන යද්දි, ඒක පරිසර බදුවලින් ෙබ්රන්න බැරි 
බව.   බදු නිසා පරිසර දූෂණය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා මට ෙපන්වන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, 
එය සම්පත් සහ ජනතාව ෙකොල්ල කමින් යන ෙම් ආර්ථික රටාව 
වහගන්න, ඒෙක් කැත වහගන්න කරන පෙයෝගයක් විතරයි. 
එතුමා ඒ පෙයෝගෙය් අරමුණින් කියනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් එතුමා එය දැන ෙහෝ ෙනොදැන කියන එෙකන් වන්ෙන් 
එකම ෙදයයි. තව අවුරුදු දහයකට පසුව බදු සීයක් පනවලා 
බලන්න, පරිසර දූෂණය අඩු වන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත්, 
මෙග් අදහස් දැක්වීම ඒ පැත්ත ගැන ෙනොෙවයි. එතුමා කලින් ඒ 
ගැන කථා කළ නිසා ඒ කාරණෙයන් පටන් ගන්න එක ෙහොඳයි 
කියා මා හිතුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා කළ 
පකාශෙයන් දැන් මම අදහස් දක්වන්න පටන් ගන්නම්. එතුමා 
මුලින්ම කිව්වා, "ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාෙග් ආර්ථික 
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[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පතිපත්තිෙයන් තමයි අෙප් රට ඉස්සරහට ගිෙය්, ඒක තමයි දැන් 
ෙම් ඉස්සරහට දිගටම අනුගමනය කරන්ෙන්" කියා. "ඒක සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ පිළිගන්නවා" කියාත් අගාමාත්යවරයා කිව්වා. 
ඕනෑම ආර්ථික කමයක යම් යම් ෙකොටස්වලට හැම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක්ම එකඟ ෙවන්නත් පුළුවන්; ෙනොවන්නත් පුළුවන්. 
ෙමොකද, ආර්ථික කමයක් කියන්ෙන්, පුංචි ෙදයක් ෙනොවන නිසා. 
නමුත්, අප අහන්න කැමැතියි, විවෘත ආර්ථිකය කියා කට පුරවලා 
කිව්ව එක්සත් ජාතික පක්ෂය -ගරු අගාමාත්යවරයාම- දැන් ෙම් 
සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය - social market economy - කියා 
නම ෙවනස් කර තිෙබන්ෙන් ඇයි කියා. ඇයි, ඒ terminology එක 
ෙවනස් කර තිෙබන්ෙන්? මා දන්නවා, ඕක ඇතුෙළේ ෙමොනම 
ෙවනසක්වත් නැති බව. "විවෘත ආර්ථිකය" කියා ෙන්, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා කිව්ෙව්. එතුමා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්, සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කියා. රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට 
ඒකට සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් - social market 
economy - කියා කියන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒ තිබුණු 
විවෘත ආර්ථිකය ඇනෙගන තිෙබන නිසායි; ඒකට ෙම් රෙට් පශ්න 
විසඳන්න බැරි ෙවලා තිෙබන නිසායි. ඔය වචන එකක්වත් 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ඒවා  ෙනොෙවයි. ඔය ඔක්ෙකෝම 
camouflage කරන්න හදන එක එක වචන; ශබ්ද ෙකෝෂ.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒකට උත්තරයක් ෙදන්නද?   

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
විනාඩියක් වාෙග් කාලයක් ඇතුළත කියන්න, ගරු 

ඇමතිතුමනි. කමක් නැහැ. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විවෘත ආර්ථික කමෙව්දය අනුගමනය 

කළා. අපි එය කාලයක් කරනෙකොට, 1994න් පසුව පැමිණි 
ආ ණ්ඩුව ඒක ෙවනස් කරනවා කිව්වා. ඔබතුමන්ලාත් කාලයක් 
හිටපු ආණ්ඩුවක් තිබුණා ෙන්; ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ චන්දිකා 
මැඩම් එක්ක එකතු ෙවලා ආණ්ඩු කෙළේ. ඒ ආණ්ඩුෙව්ත් තිබුෙණ් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා අනුගමනය කළ විවෘත ආර්ථිකයට 
වඩා උපරිමෙය් ගිය ලිබරල්වාදී ආර්ථික කමයක්. ඔබතුමන්ලාත් 
ඒක ෙවනස් කෙළේ නැහැ. ඒෙකම හිටියා. එදා තිබුණු ආර්ථික 
කමෙව්දය, එදා තිබුණු පතිපත්තිය එදාට ෙහොඳ වුණාට 
කාෙලෝචිතව ෙම්වා ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑය කියා කියන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට හයිය තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් තිෙබන ආදායම් 
පරතරය, කමෙව්ද ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අප 
කියන්ෙන්, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ කමය - social marketing - අද 
ෙම් රටට කාෙලෝචිතයි කියා.  

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. මම ඔබතුමාට අවස්ථාව 

දුන්ෙන් උගත් ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ඔබතුමා ෙම් ෙද්වල් ගැන 
දන්නා නිසායි. නමුත්, මම කිව්ව ෙදයට උත්තරය එතැන තිබුෙණ් 
නැහැ ෙන්. මම කිව්ව ෙදයම තමයි ඔබතුමා කිව්ෙව්. 

 රට ෙබදන එක වළක්වන්න 2004 දී අප චන්දිකා මැතිනියත් 
එක්ක බෙලන් ආණ්ඩුවක් හදා ගත්තා.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ඒ වුණාට ඔබතුමන්ලා ඒකට විරුද්ධව කථා කෙළේ නැහැ ෙන්.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  

අප ඒ ආණ්ඩුව හැදුෙව් ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි, රට 
ෙබදන එක වළක්වන්නයි. ඒෙකදි අප ආර්ථිකය ෙවනස් කරන්න 
ගිෙය්ත් නැහැ. ෙවන ෙමොනවාවත් ෙවනස් කරන්න ගිෙය්ත් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව රට ෙබදන තැනටයි ෙගන ෙගොස් 
තිබුෙණ්. ඒක වළක්වන්නයි ඕනෑකම තිබුෙණ්. ඒකට ආර්ථික 
කතන්දරයක් අදාළ නැහැ. අප ඒ ආණ්ඩුෙව් අවුරුද්දයි හිටිෙය්, 
එළියටත් බැස්සා.  

දැන් මම කියන්න හදන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ඇයි, විවෘත 
ආර්ථිකය කියා ෙනොකියා දැන් ෙම් "social market economy" 
කියා කියන්ෙන්? කියන්නෙකෝ, “විවෘත ආර්ථිකය” කියා. ඒ 
කමයට යන්න බැහැ. ඒ කමයට ෙලෝකෙය් පශ්න විසඳිලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරෝස් ලංකාවට 
එනවාය කියනවා. ෙජෝර්ජ්  ෙසෝෙරෝස් තායිලන්තයට ෙමොකක්ද 
කෙළේ කියා ලංකාෙව් මිනිසුන් දන්නවා නම් ඔවුන්ට උණ 
ගැෙනන්න ඕනෑ. ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරෝස් තමයි තායිලන්තය වැට්ටුෙව්. 
ඔහු ෙලෝකෙය් ඉන්න classical speculator ෙකෙනක්. ඔහුට 
තිෙබන විශාල මූල්ය හා කළමනාකරණ දැනුම හරහා ෙලෝකෙය් 
දුප්පත් රාජ්යයන් හතර ගාෙතන් වට්ටපු, ඒෙක් අතිදැවැන්ත 
පවීණෙයක්. දැන් ෙසෝෙරෝස්ට අවුරුදු 86යි. මා දන්ෙන් නැහැ, 
ලංකාවට එනෙකොට එයාට ෙමොනවා ෙවලා තිෙයයිද කියා. දැන් 
ෙසෝෙරෝස්ට වඩා ෙවන අය ඇවිත් ඉන්නවා. ඊට වඩා ෙලොකු 
gimmicks කරන කට්ටිය ඇවිත් ඉන්නවා. ඊට පසුව ෙසෝෙරෝස්ම 
කිව්වා, "මම වාෙග් තනි මිනිෙහකුට තිස් අවුරුද්දක් හදපු 
තායිලන්ත ආර්ථිකය වට්ටන්න පුළුවන් නම් ෙම් ආර්ථිකය 
ෙමොකක්ද?" කියා.  

දැන් අගමැතිතුමා කියනවා, ජනවාරි මාසෙය් ෙජෝර්ජ් 
ෙසෝෙරෝස් එනවා කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක උණ 
ගැෙනන වැඩක්. ෙජෝසෆ් ස්ටිග්ලිට්ස ්එනවා කියලා කිව්වා. එතුමා 
ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ ෙනොෙබල් ත්යාග ලාභිෙයක්.  ෙජෝසෆ් 
ස්ටිග්ලිට්ස් ෙමොකක්ද කෙළේ? ඔහු ලිව්වා, “Globalization and Its 
Discontents” කියලා ෙපොතක්. ඔහු ෙපොත් ෙගොඩාක් ලියලා 
තිෙබනවා. ෙම් එකක්වත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පටන් ගත් ඒවා 
ෙනොෙවයි.  ඒවා ඊට කලින් ෙවනත් රටවල පටන් ගත්ත ඒවා. 
ෙමෙහේ අය ඒවා copy කර ගන්නවා. ඒවාට අපි එක එක නම් 
ෙදනවා. "ධර්මිෂ්ඨ සමාජය" කිව්වා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය කිව්වා, "මානුෂික මුහුණුවර" කියලා. ඒ 
වාෙග් එක එක නම් ෙදනවා. අපි ඊට වඩා ෙලොකු ෙදයක් කරලා 
නැහැ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් “යහ පාලනය”. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
“යහ පාලනය” කියන්ෙන්ත් එෙහම ෙදයක් තමයි. යහ 

පාලනෙය් ආර්ථිකය ගැන ෙමොනවත් කතන්දරයක් නැහැ ෙන්. යහ 
පාලනය කියන්ෙන්ත් රාජපක්ෂ ආර්ථිකයම තමයි. ෙහොරකම් 
කරන පමාණය පිළිබඳ වාදයක් තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. මම 
කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. ෙජෝසෆ් ස්ටිග්ලිට්ස් ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? ෙජෝසෆ් ස්ටිග්ලිට්ස් කිව්ෙව් ඒ කමයට යන්න බැහැ 
කියලායි. “Market fundamentalism” කියලා කිව්ෙව්. ඒ 
කියන්ෙන් ISIS මූලධර්මවාදින් වාෙග් ෙවෙළඳ ෙපොළ සියල්ල 
තීන්දු කරනවා කියන උපාය මාර්ගෙයන් රටවල් ෙගොඩ නඟන්න 
බැහැ කියන එකයි කිව්ෙව්. ඒක තමයි ෙජෝසෆ් ස්ටිග්ලිට්ස්ෙග් 
ෙපොත් හැම එකකම තිෙබන්ෙන්. ඒවා තමයි ඒ විද්වතුන් කියලා 
තිෙබන්ෙන්. අගාමාත්යතුමා කිව්ව කාරණා ඔක්ෙකෝම මට සටහන් 
කර ගන්න බැරි වුණා, එතුමා කථා කර ෙගන ගිය ෙව්ගයත් එක්ක. 
නමුත් උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම් එතුමා කිව්වා, එක 
පධාන අරමුණක් තමයි විවිධ කියා මාර්ග හරහා අය වැය හිඟය 
සියයට 3.5ට අඩු කරන එක කියලා. අය වැය හිඟයක් නැත්නම් 
ෙහොඳයි කියලා ඕනෑම ෙකෙනක් පිළිගන්නවා. නමුත් ෙම් අය වැය 
හිඟය සියයට 3.5ටම අඩු කරන්ෙන් ඇයි? ඒක සියයට 3ට අඩු 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒක සියයට 3.8 ෙනොවන්ෙන් ඇයි? ඒක 
සියයට 4 ෙනොවන්ෙන් ඇයි? සියයට 3.5 කියන්ෙන් ජාත්යන්තර 
මූල්ය අරමුදලත්, යුෙරෝපා සංගමයත් තමන් ගනු ෙදනු කරන 
ෙලෝකෙය් හැම රටකටම ෙදන නිර්ණායකය. ඒක තමයි ෙපොල්ල. 
දැන් ගීසියට දමලා තිෙබන ෙපොල්ල ෙමොකක්ද? ගීසිය යුෙරෝපා 
සංගමෙයන් අයින් කරනවා කියන එක. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
අය වැය හිඟය සියයට හයයි දශම ගණනක් වන නිසා. මා හිතන 
විධියට දැන් නම් එය ටිකක් අඩු කරලා තිෙබනවා. නමුත් සියයට 
3.5 තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වන තැන. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
ඇයි සියයට 3.5ම කියන්ෙන්? එතෙකොට තමයි අපට ෙත්ෙරන්ෙන් 
ISIS වාෙග්ම ෙම් අය ෙවෙළඳ ෙපොළ මූලධර්මවාදින් කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළ සියල්ල තීන්දු කරනවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ 
අනුව තමයි ඉස්ෙකෝල තීන්දු වන්ෙන්; ෙසෞඛ්යය තීන්දු වන්ෙන්; 
සදාචාරය තීන්දු වන්ෙන්. ෙවෙළඳ ෙපොළ තමයි එකම බලෙව්ගය. 
ෙවෙළඳ ෙපොළ මූලධර්මවාදය මත තමයි IMF එකයි, යුෙරෝපා 
සංගමයයි කියන්ෙන් අය වැය හිඟය සියයට 3.5 ෙවන්න  ඕනෑ 
කියලා. නැත්නම් ඒක සියයට 3.5ම ෙවන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. මහ 
බැංකුෙව් හරි මුදල් අමාත්යාංශෙය් හරි එතුමාෙග් ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශෙය් හරි නිලධාරි මහත්වරුන් තර්කානුකූලව හදලා 
තිෙබනවා, සියයට 3.5 වුණාම ෙම්ක නියෙමටම ෙවනවා කියලා. 
ඇයි ඒක සියයට 3.8 ෙනොවන්ෙන් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඒක 
සියයට 3.5 වන්ෙන්ත් නැහැ කියා අප දන්නවා. හැබැයි සියයට 3.5 
කරද්දී ෙමොකක්ද වන්ෙන්? එතෙකොට ෙකොෙහන්ද කපන්ෙන්? 
එතුමා කියනවා, ආදායම වැඩි කරනවා කියලා. ආදායම වැඩි 
ෙවනවාද කියලා අපි බලමු. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආදායම වැඩි කරන්න මැජික් 
කම නැහැ. ආදායම වැඩි කරන්න නම් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න 
ඕනෑ. නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අදාළ වන ෙයෝජනාවක් මා නම් 
දැක්ෙක් නැහැ. ලංකා ෙව් කුඩා පරිමාණ නිෂ්පාදකයින් සහ මහා 
පරිමාණෙය් නිෂ්පාදකයන් කියන ෙදෙගොල්ලන්ම ෙගෝලීය 
ආර්ථිකයත් එක්ක ගැට ගහනවා කියලා තමයි එතුමා කිව්ෙව්. 
එතුමාෙග් ෙයෝජනා ගණනාවක් මා දැක්කා. මම ෙම් එන්න 
තිෙබන ෙදයක් ගැන නිෙෂේධනාත්මකව සම්පූර්ණෙයන්ම සුනු 
විසුනු ෙවන්න ඕනෑ කියන අදහසින් කියනවා ෙනොෙවයි. මම 
කියන්ෙන් ෙම් කමයට කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් තිෙබනවා, බැරි 
ෙද්වල් තිෙබනවා කියන එකයි. අපි ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් 
ෙහොරු අල්ලන්න කියලායි. ඔතුමන්ලාට ඒවා කරන්න පුළුවන්, 
කරනවා නම්. ඔබතුමන්ලාට ෙම් ආර්ථිකය හදලා රටවල් දියුණු 

කරන්න බැහැ. ෙමොකද දන්නවා ද? රූපවාහිනි වැඩසටහනක් 
තිබුණා, "ලක්ෂපති" කියලා. "ඇෙමරිකානු සිහිනය" කියන 
ෙත්මාව යටෙත් තමයි ඒ වැඩසටහන හදලා තිබුෙණ්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකාව හදපු මතයක් තමයි 
ෙලෝකෙය් හැම මිනිෙහකුටම මිලියනපතිෙයක් ෙවන්න පුළුවන් 
කියන එක. ලංකාෙව් භාෂාෙවන් -සිංහෙලන්- ඉස්සර අපි කිව්ෙව් 
"ලක්ෂපතිෙයක්" කියලායි. දැන් ඉතින් ලක්ෂවලින් වැඩක් නැහැ 
ෙන්. හැම ෙකෙනකුටම මිලියනපතිෙයක් ෙවන්න පුළුවන් කියලා 
කිව්වා. ෙලෝකෙය් ෙම් ආර්ථික රටාව පටන් අර ෙගන අවුරුදු 
500ක් පමණ වනවා. ෙඩොලර්වලින් ගත්ෙතොත් මුළු ෙලෝකෙය්ම 
තවමත් මිලියනපතියන් ඉන්ෙන් සියයට 1ට අඩු පමාණයක්. 
ලංකාව ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් කී ෙදෙනක් 
ඉන්නවාද? ෙඩොලර් මිලියනවලින් ගත්ෙතොත් නම් අඩු ෙවන්න 
පුළුවන්. රුපියල් මිලියන 10ක, 20ක ෙද්පළක් තිෙබන කී 
ෙදෙනක් ඉන්නවාද කියලා අපි බලමු. නිදහස් රටක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් අවුරුදු 60, 70ක් ගත ෙවලාත් -ඉංගීසින් ෙම් රට 
පාලනය කළ කාලෙය් සිට ගත්ෙතොත් අවුරුදු 200ක් විතර ගත 
ෙවලාත්-  සියයට 1ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි ඒ වාෙග් වත්කමක් 
තිෙබන පිරිස ඉන්ෙන්. ෙඩොලර් මිලියනවලින් ගත්ෙතොත්, අෙප් 
රෙට් ෙඩොලර් මිලියන එකකවත් හිමිකමක් තිෙබන පුද්ගලයන් 
පමාණය සියයට 1ට අඩුයි. ෙලෝකෙය් ගත්තත් ඒ වාෙග් 
පුද්ගලයන් සියයට එකට වඩා අඩුයි. අවුරුදු 500කදී තමයි 
එතැනට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අහනවා, එෙහනම් ෙකොෙහොමද හැම මිනිහාම දස ලක්ෂපතිෙයක් 
කරන්ෙන්?  කරන්න බැරි වැඩවලට ෙලොකු ෙලොකු ෙපොත් ගහලා, 
ෙලොකු ෙලොකු ව්යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම තමයි පසු ගිය කාල 
සීමාෙව් ලංකාණ්ඩුව වාෙග්ම වෙට් තිෙබන ආණ්ඩු ඔක්ෙකෝම 
කරලා තිෙබන්ෙන්. සිංගප්පූරුව ඉතා විෙශේෂ උදාහරණයක්. නමුත් 
ඒ ගැන මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු නිර්ණායක 
සම්බන්ධෙයන් කියද්දී,  නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවාය කියලා එතුමා 
කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියන්ෙන් අෙප් කුඩා සහ මහා පරිමාණ 
ෙගොවීන් සහ ව්යවසායකයන් ෙගෝලීය ෙවෙළඳ ෙපොළට එකතු 
කරනවා කියලායි. ඒත් ඒ කටයුත්ත ඇමරිකාවවත් කරලා නැහැ 
ෙන්. ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්තයට සහනාධාර 
ෙදන්ෙන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ යුෙරෝපා සංගමය. ඒ 
තමන්ෙග් අය රැක ගන්න. අෙප් රට කුඩා රටක්. අපි නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙපොඩ්ඩයි. ඒ නිසා අෙප් කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
නියැෙලන්නන් ෙහෝ ඕනෑම නිෂ්පාදකෙයක් ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළත් එක්ක ගැට ගැහුෙවොත්, අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන් සුනු 
විසුනු ෙවනවා හැෙරන්න ෙවන මුකුත් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ.  

අය වැය හිඟය සියයට 3.5ට අඩු කරනවාය කියලා කිව්වාට, 
ආදායම වැඩි කර ගන්න තිෙබන කම ගැන එතුමා හරියට කිව්ෙව් 
නැහැ. ආදායම උපදවන අයෙගන් බදු ගහනවාය කිව්වාට, එෙහම 
ආදායම උපයන අයත් ආපසු ධනය ෙහොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 
අවසානෙය් ඒ ඔක්ෙකොම බදු ෙගවන්ෙන් වැඩ කරන මිනිහා තමයි. 
ෙමොකද, ඔය ෙමොනවා කළත් ස්ථිරවම ලාභය මත ෙලොකු බදු 
ගහන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැෙන්. මූලික වශෙයන්ම 
ෙමතැනදී අපට ඒ අදහස කියන්න ඕනෑකම තිබුණා.  

ෙම් සංකල්ප ඉදිරිපත් කරන එකත් ෙහොඳයි. අපට හිතන්න, 
ෙපොත් පත් කියවන්න වාෙග්  ෙද්කට ෙම් සංකල්ප ඉදිරිපත් කරන 
එක ෙහොඳයි. අගමැතිතුමා පාඩම් කරලා කියන ෙදයක් වුණත් ඒ 
පැත්ෙතන් වටිනවා. නමුත් අපි තව අවුරුද්දකින් බලමු. ආර්ථික 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙමන්න ෙම් පශ්නවලට උත්තර එන්ෙන් 
නැහැ කියලා අපි  වගකීෙමන් කියනවා. 

අද තිෙබන පළමුවැනි පශ්නය තමයි, රට දුප්පත් ෙවලා තිබීම; 
රට ණයයි. එතුමාම කිව්වා රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 43කෙග් 
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දවසක ආදායම රුපියල් 280ට - ෙඩොලර් ෙදකට - අඩුයි කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි රටක් වශෙයන් දුප්පත්; 
මිනිස්සු වශෙයන් දුප්පත්; පළාත් වශෙයන් දුප්පත්. යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ මුල් අවුරුදු ෙදෙක් ලංකාෙව් උතුරු පළාත දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනයට දැක් වූ දායකත්වය සියයට 4ක්ව තිබුණා. දැන් ඒක 
සියයට 3.6ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඌව පළාතත් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනයට දැක් වූ දායකත්වය  සියයට 4යි. අපට පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් පාලකෙයෝ කිව්වා, යුද්ධය නිසා තමයි උතුෙර් 
ආර්ථිකය වැටිලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඇත්ත.  යුද්ධය උතුෙර් 
ආර්ථිකයට බලපෑමක් වුණා. එෙහනම් ඌවට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? යුද්ධය තිබුණු  උතුරත් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දැක් 
වු දායකත්වය සියයට 4යි.  යුද්ධය ෙනොතිබුණු ඌව පළාතත් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනයට දැක් වු දායකත්වය සියයට 4යි ෙන්. 
එතෙකොට, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඇතුෙළේ රට ණය බරින් ගලවා ගන්න එතුමාට තිෙබන 
කමය ෙමොකක්ද? අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය, සහනාධාර සඳහා කරන 
වියදම කපලා ෙමොනවා ෙහෝ කර ගත්ෙතොත් හැර, රට ණය බරින් 
ගලවාගන්න තිෙබන කමය ෙමොකක්ද කියලා අපි එතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි. පළමුවැනි පශ්නය ඒක. රෙට් මිනිසුන්ෙගන් 
සියයට 43ක දවසක ආදායම රුපියල් 280යි. ඒක එතුමාත් කිව්වා. 
ඒක ෙවනස් කරන්න ෙමොකක්ද එතුමා ෙයෝජනා කරන කමය ? මම 
කියන්ෙන් නැහැ, මිනිසුන්ට සල්ලි ෙබද ෙබදා යන්න කියලා. 
නමුත් බිම් මට්ටම දක්වා යන ආර්ථික කියාවලියක් පිළිබඳ 
උනන්දුවක් එතුමාෙග් කථාෙව් මදය වශෙයන් අඩංගුව තිෙබන 
බවක් අපි දැක්ෙක් නැහැ. යම් සැරසිල්ලක් නම් තිෙබනවා. 
සාමාන්යෙයන් කාලයක් ෙද්ශපාලනය කරපු ෙකෙනකු විධියට 
ඕනෑම ෙදයක් එල්ලාෙගන යන්න එතුමා දන්නවා. නමුත් මදයෙන් 
වැදගත්. මදය ඇතුෙළේ ෙමොකුත් තිබුෙණ් නැහැ. මදෙය් තිබුෙණ් අර 
පරණ ටිකම තමයි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, අපි 20 වැනි දාට අපි 
බලමු. 20 වැනි දාට රවි කරුණානායක මහත්තයාෙග් ෙරොඩු ටික 
තමයි එන්ෙන්. අගමැතිතුමා අද ''බැට්'' කරලා ලකුණු දාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. Laptops ආදී ඔක්ෙකෝම විස්තර කියලාෙන් 
තිෙබන්ෙන්. මම අහන්ෙන් දැන් පළාත් අතර විෂමතාව ඇති 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. අපට කිව්වා යුද්ධය නිසා 
උතුර පළාත දුප්පත් වුණාලු. එතෙකොට ඌව පළාත දුප්පත් වුෙණ් 
ෙමොකක්  නිසාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙකොල්ලුපිටිය 
දියුණු ෙවච්ච, ඇඹිලිපිටිය දුප්පත් ෙවච්ච ආර්ථික කමය. ඒක තමයි 
1977 සහ ඊට කලින් පටන් ගත්ත විධිය. ෙම් ෙයෝජනාවලින් ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එතුමාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළින් ෙකොල්ලුපිටිය දියුණු වනෙකොට, ඇඹිලිපිටියයි, 
දිවුලපිටියයි, නාවලපිටියයි දියුණු ෙවන්න කමයක් නැහැ. අපට 
තව අවුරුද්දකින් එන අය වැය විවාදයකදී ඒක බලන්න 
පුළුවන්ෙන්. ඌව පළාත දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දැක් වු 
දායකත්වය වූ සියයට 4, සියයට 6 ෙවන්ෙන්  ෙකොෙහොමද? මම 
කියන්ෙන් නැහැ, ඒක සියයට 30ක් කරන්න පුළුවන් කියලා. වයඹ 
පළාත දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දක්වන දායකත්වය සියයට 9 දශම 
ගණන සියයට 15 කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රට දුප්පත්කමින් ගලවා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මිනිස්සු දුප්පත්කමින් ගලවා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, පළාත් අතර තිෙබන බරපතළ විසමතාව ඉවත් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ආර්ථික පශ්න තුනටම එතුමා 
උත්තර දීලා තිෙබන බවක් අපි නම් දැක්ෙක් නැහැ.  

දැන් එතුමා කිව්වා, "ගාමීය ආර්ථිකය හදනවා"  කියලා. ඒ 
විෂයය භාර දීලා තිෙබනවා අලුත් ඇමති ෙකෙනකුට. ගම් 2,500ක් 
භාර දීලා තිෙබනවා දයා ගමෙග් ඇමතිවරයාට. ඒත් අඩු ගණෙන් 
එතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ඒ සඳහා වන ආයතනයක්වත් 
නැහැ. එතෙකොට ඒ ඔක්ෙකෝම හදා ෙගන තමයි වැඩ කරන්න 
ඕනෑ. පමුඛතාව ෙන් වැදගත් වන්ෙන්.  ගාමීය ආර්ථිකය භාර දීලා 

තිෙබන ඇමතිවරයාට ඊට අදාළ කිසිම ආයතනයක් නැහැ. ඒ 
අමාත්යාංශයට දක්ෂ නිලධාරින් ෙහොයා ගන්නත් හරි අමාරු වුණා. 
අෙප් රෙට් අමාත්යාංශ මහ ෙගොඩක් හදපු නිසා, දැන් නිලධාරින් 
ෙබදා ගන්නත් ෙලොකු තරගයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා සංකල්පයක් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඒ ව්යාපෘතිය ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඊට වඩා ඵලදායක ෙදයක් කරනවා නම්, 
මහන්සි ෙවලා ෙහොරු අල්ලන්න. ඒෙකන් ඡන්ද ටිකක් හම්බ 
ෙවයි. එෙහම නැතුව ෙම් කතන්දරවලින් ෙවන ෙමොකුත් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එකයි අෙප් පැහැදිලි විශ්වාසය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් පැන නැඟුණ කරුණු ෙදක තුනක් ගැන මා කියන්න 
කැමැතියි. වර්තමාන ආණ්ඩුව ඉඩම් සම්බන්ධව කරන්න යන ෙද් 
ගැන අපට පැහැදිලි සැකයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන එතුමාත් යම් 
ඉඟියක් දුන්නා. එතුමා කිව්වා, "ස්වර්ණභූමි ඔප්පු සින්නක්කර 
ඔප්පු බවට පත් කරනවා" කියලා. ඒක ෙහොඳ ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒක සියයට 99.9ක්ම ෙහොඳ ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් විෙශේෂ වාරි 
මාර්ග ව්යාපෘතිවල සංෙව්දී ස්ථාන තිෙබනවා. එවැනි තැන් ගැන 
ෙහොයලා බලලා කටයුතු කරන්නත් ෙවයි. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒක 
ෙහොඳ ෙදයක්.  ෙම් ඔප්පු පශ්නය නිසා මිනිසුන් විශාල පීඩාවක් 
විඳිනවා, දරුවන්ට පවරන්න බැහැ, ගැහැනු ළමයින්ට 
අසාධාරණයක් වනවා යනාදි වශෙයන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
පාලනය 1992දී පාස්කරලිංගම් එක්ක එකතු ෙවලා  LRC එකට 
අයිතිව තිෙබන වතු අමු ෙකොල්ලයක් කළා. අන්න ඒ ෙකොල්ලයට 
නැවත වතාවක් සැරෙසනවාද කියලා අපි අහන්න කැමැතියි. 
නැත්නම්, LRC එක යටෙත් තිෙබන වතු යායවල් නැවත 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට ෙදන්න යනවාද? අපි කියනවා,              
"එෙහම දීෙම් සූදානමක් තිෙබනවා" කියලා.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, වගා ෙනොකළ ඉඩම් පවරා ගැනීම. ඒක 
හැම ආණ්ඩුවක්ම කියනවා. අපි අහනවා, ඒවා පවරා ෙගන ෙදන්න 
යන්ෙන් කාටද? මෙග් දැනීෙම් හැටියට අද ඉඩම්වල සින්නක්කර 
අයිතිය තියා ගන්න පුළුවන් අක්කර 100යි. මට මතක හැටියට 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුව ඒක අක්කර 50ක් කළා. ඊට 
පස්ෙසේ- [බාධා කිරීමක්] ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
රජෙයන් අක්කර 100 කෙළේ නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] දැන් 
ඔබතුමන්ලා ඒක අක්කර 250 කරන්න යනවා ද? [බාධා කිරීමක්] 
ඒක තමයි මම අහන්ෙන් ඇමතිතුමාෙගන්? ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ 
ෙන්ද?  මම ෙම් අහන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] දැන් තිෙබන සීමාව 
අක්කර 50 නම්, ඒක 250 කරන්න යනවා ද? ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ලබාදීෙම් දී කියා කරන ආකාරය.  ෙලෝකෙය් 
දියුණුම රටවල පවා ඉඩම්වලට ෙපෞද්ගලික අයිතිය  නැහැ. ෙද්ශීය 
ඉඩම් විෙද්ශිකයන් ලබා ගැනීෙම් දී බදු පැනවීෙම් යම් කමයක් 
තිබුණා. ඒ බද්ද ඉවත් කරන්න සූදානම් වනවාද කියලා අපි 
අහන්න කැමැතියි. අපට දැනට තිෙබන ෙතොරතුරුත්, එතුමා  ඉඩම් 
සම්බන්ධව කියපු ෙම් කථාෙවනුත් අපට හැඟී යන ෙද් තමයි, 
ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළට තිෙබන සියලුම බාධක නිදහස් කරලා, 
ඒවා සල්ලි බලය සහ ෙද්ශපාලන බලය තිෙබන පුද්ගලයන්ට හිතූ 
මනාපයට මිල දී ගන්න අවශ්ය කරන තත්ත්වය සකස් කරන්න 
යනවාද කියලා. ඒ පශ්නය අපට තිෙබනවා.  

අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, රථ වාහන 
සම්බන්ධ බදු පතිපත්තිය. අපිත් පිළිගන්නවා අෙප් රෙට් 
නගරාශිතව විශාල රථ වාහන තදබදයක් තිෙබන බව. ඒක ඇත්ත. 
රෙට් රථ වාහන වැඩි වීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. නමුත්, මිනිසුන් 
ඇයි ෙපෞද්ගලික රථ වාහනවල යන්ෙන්? ඒකට අපි කවුරුත් 
දන්න පධාන ෙහේතුව තමයි  ෙහොඳ ෙපොදු මගී පවාහන ෙසේවාවක් 
නැති එක. ඒ ෙවනුවට ෙතෝරලා තිෙබන ෙද් තමයි, - මම හිතන 
විධියට දැනටමත් කියාත්මක කරලා ඉවරයි- වාහනවල මිල 
අසීමාන්තික ෙලස වැඩි කරන එක. ඒ වාෙග්ම අපි දැන ගන්න 
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කැමැතියි, වාහනවලට බදු ගහලා මිල  වැඩි කිරීමට අමතරව, 
ෙපෞද්ගලික වාහන පාවිච්චි කිරීම අෛධර්යට පත් කිරීම සඳහා යම් 
ආකාරයක බදු කමයක් හඳුන්වා දීෙම් සූදානමක් තිෙබනවාද 
කියලා. උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, seats තුන හතරක් 
තිෙබන වාහනයක තනි පුද්ගලෙයක් එනවා නම් විෙශේෂ අය 
කිරීමක් කරන විධිෙය් බදු කමයක් හදුන්වා දීෙම් සූදානමක් 
තිෙබනවාද කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. අපි කියන්ෙන්, 
ෙපෞද්ගලික වාහන භාවිතය අඩු කරන්න ඕනෑ, ෙපොදු මගී 
පවාහනය දියුණු කිරීෙමන් පසුවයි. එෙහම නැතුව වාහන භාවිතය 
අඩු කිරීෙමන් ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒකට 
අසීමාන්තික ෙලස වාහන මිල වැඩි කිරීෙමනුත් උත්තරයක් 
ලැෙබයි කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ.  

ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, සරසවි ශිෂ්යයන්ට laptops ෙදන්න 
යනවා කියලා. ඒ laptops ෙදන එක ෙහොඳයි. සමහර පාඨමාලා 
හදාරන ළමයින්ට ඇත්තටම  පරිගණකයක් අත්යවශ්යයි. හැබැයි, 
ඒක ෙදන්න යන්ෙන් ණයට. ඒත්  ණය ෙගන ඒ ණය ෙගවන්න ඒ 
ළමයින්ට පුළුවන්කමක් නැහැ. පසු ගිය දවස්වල ශිෂ්යයන්ට බැටන් 
පහාර දුන්නා. බැටන් ෙපොල්ල දුන්ෙන් ෙනොමිෙල්ම ෙන් -free of 
charge. Laptop එකයි, බැටන් ෙපොල්ලයි ෙදකම ෙදන්ෙන් නැතුව, 
ඔවුන්ට laptop එකක් නිකම් ෙදන්න.   සරසවි ශිෂ්යෙයෝ මහ 
ෙගොඩක් නැහැ ෙන්.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමාෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තිය පරණ එකම තමයි. ඒකට අලුත් නමක් දමලා 
තිෙබනවා, "Social Market Economy" කියලා. ඒක එෙහම 
කියන්න සිදු වීම එක්තරා විධියකට එතුමන්ලා පත් වුණු අර්බුදය 
ෙපන්නුම් කිරීමක්. ඒ නිසා එතුමාෙග් ආර්ථික පතිපත්ති ගැන 
අනාගතෙය්දී විවාද කිරීමට ඉඩ තබා ගන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම්වල අයිතිය සම්බන්ධව මා ඉදිරිපත් කළ  
කරුණු පමාණයක් ඉෂ්ට කරන්න වර්තමාන පාලනය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද කියලා ඒ ගැන දන්නා ඇමතිවරෙයකු 
ඉන්නවා නම් පිළිතුරු ෙදයි කියලාත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran.  Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Bimal Rathnayake to the Chair?   
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
I propose that the Hon. Bimal Rathnayake do now 

take the Chair.  
 

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

 
අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and  THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  took the Chair. 

[பி.ப. 5.03] 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய விவாதத்தில் ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழான 
அறிவித்தல் சம்பந்தமாக உைரயாற் வதில் நான் மகிழ்ச்சி 
யைடகின்ற அேதேவைளயில், அண்ைமயில் நைடெபற்ற 
பாரா மன்றத் ேதர்த ேல எனக்கு வாக்களித்  என்ைனத் 
தம  பிரதிநிதியாக இந்தப் பாரா மன்றத்திற்கு மீண் ம் 
அ ப்பிய மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்க க்குக் ெகளரவமான 
நன்றிைய இந்த இடத்தில் ெதாிவித் க்ெகாண்  என  
உைரையத் ெதாடர்கின்ேறன்.   

மட்டக்களப்  மாவட்டம் இன்  19.4 தமான 
வ ைமையக் ெகாண்டதாக இ க்கின்ற .  கடந்தகால த்த 
சூழலால் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் ற்றாகப் 
பாதிக்கப்பட்டன. அந்தவைகயில் மட்டக்களப்  மாவட்ட ம் 
ெப ம் பாதிப்ைப எதிர்ெகாண் ந்த .  ஆனால், 
தற்ேபாைதய சூழ ேல இன்  ம பானப் பாவைனயான  
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல பரவலாகக் காணப்ப கின்ற . 
அவற்றிேல மட்டக்களப்  மாவட்டம் ம பானம் 
அ ந் கின்றவர்கைள அதிகமாகக் ெகாண் க்கின்ற . 
குறிப்பாக, மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல அண்ணளவாக 20 
ம பான நிைலயங்கள் இ க்கேவண் ய சூழ ல் தற்ேபா  
67 ம பான நிைலயங்கள் இ க்கின்றன. அேதேபான்  
ேகாரைளப்பற் ப் பகுதியிேல கிட்டத்தட்ட ஐந்  ம பான 
நிைலயங்கள் இ க்கின்றன. மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்கள் 
ஒ  நாைளக்கு 85,000 ேபாத்தல் ம பானத்ைதப் 
பாவிக்கின்றார்கள் என்ற ெசய்தி ெவளியாகியி க்கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
த்தத்தா ம் இடப்ெபயர்வா ம் ெசால்ெலாணாத் ன்பத்ைத 

அ பவித்த வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளி ள்ள மக்களில் ஒ  
சாரார் இன்ன ம் தம  அவலங்களி ந்  மீட்சி ெபற 

யா  தத்தளித் க்ெகாண் க்கின்ற நிைலயில், 
ச கத்ைத ேம ம் சீரழிக்கும் ம ப் பாவைன வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளில் பரவலாக இைளஞர்கள் மத்தியிேல 
அதிகாித்தி ப்ப  ஓர் அதிர்ச்சிையத் த ம் தகவெலன்பதைன 
இந்த இடத்திேல கூறவி ம் கின்ேறன்.   

நான் குறிப்பிட்ட ேபால, மட்டக்களப்  மாவட்டம் இன்  
19.4 த வ ைமயி ந்தேபா ம், அங்கு ம பான 
நிைலயங்கள் அதிகாிக்கப்பட்டதன் காரணமாக இைளஞர்கள் 
ம பானத்ைதப் பாவிக்கின்ற நிைலைம அதிகாித் க் 
காணப்ப கின்ற . ெபா வாக இைளஞர்கள் மாத்திரமன்றி 
பாடசாைலயில் கல்வி பயில்கின்ற மாணவர்க ம் 
ம பானத்ைதப் பாவிப்பைத நாங்கள் அறியக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . ஆனால், எவ்வா  இந்த ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கள் அங்கு வந்  ேசர்ந்தன என்பைத நாங்கள் 
ஆராயேவண் ம். ெப ம்பா ம் அவற்ைறக் 
ெகாண் வந்தவர்கள் அரசியல்வாதிகளாக இ க்கின்றார்கள். 
தங்கள  இலாப ேநாக்கத் க்காக, தாங்கள் வ மானத்ைதப் 
ெபறேவண் ம் என்பதற்காக, தங்க க்கு அதனால் பணம் 
கிைடக்கும் என்பதற்காகப் ெப ம்பாலான அரசியல்வாதிகள் 
இந்த ம பான விற்பைன நிைலயங்க க்கான அ மதிப் 
பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகா க்கின்றார்கள். இந்த 
வைகயிேல கடந்த காலங்களில் அரசாங்கத்ேதா  ஒட் யி ந்த 
சில அரசியல்வாதிகள் லம் சில ம பான நிைலயங்கள் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ஊ வியி க்கின்றன. 
அதனால்தான் 67 ம பான விற்பைன நிைலயங்கைளத் 
தன்னகத்ேதெகாண்  வ ைமக்ேகாட் ல் வாழ்கின்ற எங்கள் 
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மாவட்டம், ெப ம் தத்தளிப் க்குள்ளாகியி க்கின்ற . 
இதி ந்  மீட்சி ெபறேவண் ய  அவசியமாக 
இ க்கின்ற .   

குறிப்பாக, வாைழச்ேசைனயி ள்ள ேகாரைளப் 
பற் ப்பகுதி நான் வா ம் பிரேதசமாகும்.  அந்தப்பகுதியில் 
இ க்கின்ற வி லானந்த தியில் இரண்  ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கள் எதிெரதிேர இ க்கின்றன. அவற்ைற 
அகற்றேவண் ம் என்பதற்காக, கடந்த 2 - 3 வ டங்களாக 
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டங்கள், பிரேதச 
அபிவி த்திக் கு க்கூட்டங்கள் ேபான்றவற்றில் இ  
சம்பந்தமாக உைரயா வ கின்ேறன். அைவ அந்த 
இடத்தி ந்  அகற்றப்பட ேவண் ெமன்  அங்ேக  
தீர்மானங்க ம் நிைறேவற்றப்பட்டன. ஆனால், இன்ன ம் 
அைவ அகற்றப்படவில்ைல. அதன் பின்னணியில் 
அதிகாாிக ம் ைணயாக இ க்கிறார்கள். குறிப்பாக, 
வாைழச்ேசைன பிரேதச ெசயலாளர் ஒவ்ெவா  மாத ம் 
அதற்கான அ மதிைய நீ த் க் ெகா த் க் 
ெகாண் க்கின்றார். அ  ெதாடர்பாக அரசாங்க அதிபர்கூட 
கவனஞ்ெச த் வதாகத் ெதாியவில்ைல. இந்த நிைலைமயால் 
அந்தப் பகுதியில் இன்  பாடசாைல மாணவர்கள்கூட 
ம ேபாைதக்கு அ ைமயாகின்ற ர்ப்பாக்கிய நிைலைமைய 
நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

அந்த ம பானச்சாைலகைள அங்கி ந்  இடமாற் மா  
ேகட்டதற்காக, ஒ  ம பானச்சாைலைய மாற் வதற்கு 
எங்க ைடய பிரேதச ெசயலாளாின் அ மதிேயா  பிரேதச 
சைபக் களஞ்சியம் என்  ெகா த்த அ மதிப் 
பத்திரத்ைதக்ெகாண்  அதைன ம பானக் களஞ்சியமாக 
உ வாக்குவதற்காக யாாிட ம் ேகட்காமல் ஓாிடத்தில் ஒ  
கட் டத்ைதக் கட் யி க்கிறார்கள். அந்தக் கட் டமான  
பள்ளிவாசல், இந்  ஆலயம், ெபளத்த விகாைர, கத்ேதா க்க 
ேதவாலயம் என்பவற்றி ந்  500 மீற்றர் 

ரத் க்குள்ேளேய இ க்கிற . அதைன அைமப்பதற்கு 
அ மதிையக் ெகா த்த  அதிகாாிகள்தான். இப்ெபா ம் 
அதைனக் கட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். ஆனால், அதிேல 
அதைன ஆரம்பிப்பதற்கு அ மதிக்க யா . தற்ெபா  
பாசிக்குடா சுற் லாப் பகுதியாக அறி கப்ப த்தப் 
பட் ப்பதால் அந்த இரண்  ம பானச்சாைலகைள ம் 
அந்தப் பகுதிக்குக் ெகாண் ெசல்வ  ெபா த்தமானதாக 
இ க்கும். எனேவ, இ ெதாடர்பாக அரசாங்கம் ஆராய்ந்  
நடவ க்ைகைய எ ப்பதற்கு ன்வரேவண் ெமன்  இந்த 
சைபயிேல நான் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

அ தவிர, த்தத் க்கு ன் மட்டக்களப்பில் எவ்வாறான 
நிைலயில் ம பானப் பாவைன இ ந்த  என்பைத 

த்தத் க்குப் பின் இ ந்த நிைலைம டன் ஒப்பிட் ப்பார்த்  
அதைனச் சுட் க்காட்ட ேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். 
2013 நிதியாண் ல் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல கரப்பட்ட 
ேபாைதப்ெபா ட்களில், றம் - 4,656.595 லீற்றர்;  ெவாற்கா - 
3,232.120 லீற்றர்; கள்  - 162,460.750 லீற்றர்; சாராயம் - 
940,710.580 லீற்றர்; பியர், ஸ்ர ட், ேபாட்டர் ேபான்றைவ 
3,495,284.515 லீற்றர்; ைவன் மற் ம் ைரக்கும் ைவன் - 
2,242.850 லீற்றர்; விஸ்கி - 8,168.210 லீற்றர்; பிரண்  - 
26,199.460 லீற்றர்; ஜின் - 13,458.770 லீற்றர் என்றவைகயில் 
அைமந்தி க்கின்றன. எனேவ, நிைலைமகைளச் சற் ச் 
சிந்தித் ப் பா ங்கள்!  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 2013ஆம் நிதியாண் ல் 
ெவளிநாட்  ம பான உாிமங்களி ந்  கட்டணங்கள் 
அறவிடப்பட் க்கின்றன. அதாவ , ெமாத்த விற்பைன 

உாிமம் - 20,00,000 பாய்; சில்லைற விற்பைன உாிமம் - 
46,64,000 பாய்;  ேஹாட்டல் உாிமம் - 15,90,000 பாய் 
ஆகும். அ மாத்திரமல்ல, மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 2013 
நிதியாண் ல் ெசயற்ப த்தப்பட்ட உள்நாட் , ெவளிநாட்  
உாிமங்கைளப் ெபா த்தவைர கள் த் தவறைணக்கு 4, 
ேஹாட்டல் ம சாைலக்கு 9, சாராய ெமாத்த விற்பைனக்கு  3 
என ெமாத்தம் 16 உாிமங்கள் உள்ளன.  ஆனால், இப்ேபா  
ெமாத்தமாக இ ப்ப  67ஆகும். ஆகேவ, நிைலைமையச் 
சற் ச் சிந்திக்க ேவண் யதாக இ க்கின்ற . இங்கு நான் 
குறிப்பிட்ட ள்ளிவிபரங்கள் ம வாித் திைணக்கள 
ஆைணயாளாின் அறிக்ைகயின்ப யானைவ. 

இப்ெபா  மட்டக்களப்  மாவட்டம் பல வைககளி ம் 
பாதிக்கப்பட்ட நிைலயிேலேய உள்ள .  அதி ம் இந்த  
ம பானத்தின் லமாக க்கியமாக இளம் ச கம் 
பாதிக்கப்பட்  வ வைத அ மதிக்க யா . தற்ேபா , 
குற்றப் லனாய் ப் பிாிவினரால் விசாாிக்கப் 
பட் க்ெகாண் க்கின்ற  ன்னாள் கிழக்கு மாகாண 

தலைமச்ச ம் மாகாண சைப உ ப்பின மான 
சந்திரகாந்த க்கு  ேகாரைளப்பற்  ெதற்கி ள்ள சந்திெவளி 
என்ற கிராமத்தில் ஒ  ம பானசாைல இ க்கின்ற . அந்த 
ம பானசாைலைய அகற் வதற்குப் ெபா மக்கள் 
நடவ க்ைக எ த்தேபா , அவர் அந்த அைமப் க்க க்குச் 
சில ச ைககைள வழங்கி அதைன நி த்திவிட்டார். இதன் 
காரணமாக அவர்கள் தைலயி வைத நி த்திவிட்டார்கள். 
இதனால், பாதிக்கப்ப பவர்கள் யார்? அப்பகுதிப் 
ெபா மக்கள்! அங்கு பாடசாைல மாணவர்கள்கூட இதைனப் 
பாவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, இதைன ஆராயேவண் ம். 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் எத்தைன ம பானசாைலகைள 
ைவத்தி க்க ம் என்ப  பற்றி ஆராயேவண் ம்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் அ  ஸாஹிர் ெமளலானா 
அவர்க ம் இங்ேக இ க்கின்றார். அவாிடம் நான் ஒன்ைறக் 
கூறேவண் ம். என்னெவன்றால், தற்ெபா  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் ஸ் ம்க ம் ம பானம் பாவிக்க 
ஆரம்பித்தி க்கின்றார்கள். நான் வாைழச்ேசைன 
ம பானசாைலைய நி த்தேவண் ம் என்  ேகட்டேபா , 

ன்னாள் தலைமச்சர் சந்திரகாந்தன் எனக்கு ஒ  க த் த் 
ெதாிவித்தார். அதாவ , "இங்குள்ள ஸ் ம்கள் இதைனப் 
பயன்ப த் கின்றார்கள். இதனால், அவர்கள்தாேன 
சீரழிவார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் இதற்குச் சந்தர்ப்பத்ைதக் 
ெகா க்கேவண் ம்" என் . ஆைகயால், இன்  
ம பானமான  பல வைககளில் பலைரப் பாதித் க் 
ெகாண் க்கின்ற . அைதப்ேபான்  க வாஞ்சிக்கு ப் 
பிரேதசத்திேல மகி ர் என்ற பகுதியி ள்ள 
உள் திெயான்றில் ஒ  ம பான நிைலயம் இ க்கின்ற .  
இளம் சிறார்கள்கூட அங்ேக ம பானத்ைதப் ெபற் ப் 
பாவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, இவற்ைறெயல்லாம் [இைடயீ ] 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் ெசான்னைத 

நான் மிக ம் ஆதரவான ைறயிேல ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இந்த ம பானம் காரணமாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
அதிகாித் க்ெகாண் க்கின்ற இழிநிைல மாறேவண் ம் 
என்பைத நா ம் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக, நாங்கள் 

ஸ் ம்கள் என்ற அ ப்பைடயில், இ  எங்க க்கு "ஹராம்" - 
ற் தாகத் தைடெசய்யப்பட்டெதான் . நாங்கள் 

ெவ க்கின்ற ஒ  காாியம்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මන්තීතුමාට mike එක 

ෙදන්න. 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
நான் இதைன ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆனால், சிலர் 

எங்க க்குத் ெதாியாமல் எங்க ைடய பகுதிக க்கு வந் , 
ம பானக் கைடகளில் - [இைடயீ ] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මන්තීතුමාට mike එක 

ෙදන්න. 

 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
ஒ  ெப ம் பாவ காாியத்ைதச் ெசய்கின்ற அவர்கைள 

நாங்கள் ற்றாகக்  கண் க்கின்ேறாம்.  

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
நன்றி, ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள! அ மாத்திரமல்ல 

கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் வினத்ைதச் ேசர்ந்த 
மாணவர்க ம் கல்வி பயி கின்றார்கள். எனி ம், அங்கு 
அ க்க  இனப்பிரச்சிைன சார்பான பிரச்சிைனகள் 
ஏற்ப கின்றன. என்ன பிரச்சிைன என்றால், எல்லாம் 
ேபாைதயினால் ஏற்பட்ட பிரச்சிைனதான். கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத் க்கு அண்மித்ததாக ஒ  ம பானசாைல 
இ க்கின்ற . அதிேல அவர்கள் ம பானத்ைத வாங்கிக் 
கு த் விட்  வந் , இர  ேவைளகளில் சி சி  
விடயங்க க்காக - சக மாணவர்க க்கிைடயில் - 
இனங்க க்கிைடயில் ேமாதிக்ெகாள்கின்றார்கள். இவற்ைற 
ெயல்லாம் தவிர்ப்பதற்கு வழி என்னெவன்றால், நாங்கள் 
ம பானசாைலகைள நீக்கேவண் ம்; அல்ல  அவற்ைறக் 
குைறக்கேவண் ம்; அதற்கு அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்க 
ேவண் ம். ஆனால், அரசாங்கம் வ மானத்ைத ஈட்ட 
ேவண் ெமன்  நிைனக்கின்ற . வ மானத்ைத 
ஈட் வதற்காக மக்கைளச் சீரழிக்க யா . இதிேல 
அரசாங்கம் கூ தல் கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  இந்த 
இடத்திேல நான்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, இன்  ம பானத்தின் காரணமாகத் 
தான் பல ச கச் சீரழி கள் ஏற்ப கின்றன. "தந்ைத தன  
பிள்ைளைய பா யல் வல் ற க்கு உட்ப த்தினார்"; 
"சேகாதரன் தன  சேகாதாிைய பா யல் வல் ற க்கு 
உட்ப த்தினான்" என்றவாறான ெசய்திகைள நீங்கள் 
அறிந்தி ப்பீர்கள். இவ்வா  நாங்கள் தின ம் ஊடகங்கள் 

லமாக அறிகின்ற விடயங்கள் பல. இ  எதனால் 
நடக்கின்ற ? இந்த ேபாைதவஸ் களால்தான் இந்த 
நிைலைம ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்த ம பானம் உட்பட 
ேபாைதவஸ் கைள நீக்குவதில் மிகக்கூ ய கவனத்ைத அரசு 
எ க்கேவண் ம்.  

நல்லாட்சி என்  கூறினால், ெவ மேன வ மானத்ைத 
மட் ம் ெப கின்ற ேநாக்கமாக இ க்கக்கூடா . நல்ல 
ச தாயத்ைத உ வாக்கும் ேநாக்கத்ைத ம் ெகாண் க்க 
ேவண் ம். நல்ல ச தாயம் உ வாகேவண் மானால், 
இவ்வாறான ம பான நிைலயங்கள் எல்லாம் நி த்தப்பட 
ேவண் ம். ேதைவக்கு அதிகமாக அங்கு இ க்கக்கூடா . 
நாங்கள் அந்த வைகயில் மக்கைளப் பா காக்கேவண் ம். 
அ  அரசின் தைலயாய கடைமெயன நான் இந்த இடத்திேல 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், இன்  குடாநாட் ம்கூட, ம பானத்தின் 
பாவைன அதிகாித்தி க்கின்ற . தற்ேபா , வட 
மாகாணத்தின் நி வாகம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் 
வசம்  இ க்கின்ற . இன்  வட மாகாணத்திேல பல ச க, 
கலாசாரச் சீர்ேக கள் ம பானத்தால் ஏற்ப வதாக வட 
மாகாணத்தின் மதிப் மிக்க தல்வர் சுட் க்காட்  
எச்சாித்தி க்கின்றார். ம , ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன 
என்பன இைளய ச தாயத்தினர் மத்தியில் அதிகாிக்கும்ேபா  
ஏற்ப ம் ேமாசமான விைள கள் பற்றி அவர் 
சுட் க்காட் யி ந்த டன், ெநறி ைறயான வாழ்க்ைக 

ைறைய ன்ென க்குமா ம் வ த்தியி க்கின்றார். 
இைளஞர்கள், மாணவர்கள் மத்தியில் ம பாவைன 
அதிகாிப்பான , அவர்கள  எதிர்காலத்ைதேய திைச 
மாற்றிவி ம். ேபாைதக்கு அ ைமயாேவார் தம  
ைகப்ெபா ைள இழக்கேவண் யி ப்ப  மட் மன்றி, கு ம்ப 
வாழ்ைவேய நாசமாக்க ேநாி ம் என் ம் அவர் 
சுட் க்காட் யி க்கின்றார். இைத நாங்கள் கவனத்தில் 
ெகாள்ளேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். ம பானம் 
மற் ம் ைகத்தல் பாவைனயால் இலங்ைகயில் 
நாெளான் க்கு 100 ேபர் மரணிப்பதாக ம  மற் ம் 
ேபாைதப்ெபா ள் தகவல் நிைலயம் ெதாிவித்தி க்கின்ற .  
இதைன ம் நாங்கள் க த்திற் ெகாள்ளேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம்.  

பாடசாைல மாணவர்கைளப் ேபாைதப்ெபா ள் 
பாவைனயி ந்  காப்பாற் வதற்காக விாிவான ேதசியத் 
திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்த ள்ளதாக ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
ெதாிவித் ள்ளார். கா  றிச்மன்ட் கல் ாியில் அண்ைமயில் 
நைடெபற்ற நிகழ்ெவான்றில் உைரயாற்றியேபா  அவர் 
இதைனக் கூறியி க்கின்றார். ம ப்பாவைனயின் லம் 
வடக்கி ந்ேத அரசாங்கத்திற்கு அதிக பணம் கிைடப்பதாக 
இதன்ேபா  ெதாிவித்த ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், 
வித்தியாவின் ெகாைலச் சம்பவத்தின் பின்னர் இ பற்றிப் 
பல ம் க்கிய க த் க்கைள ன்ைவத்ததாக ம் 
சுட் க்காட் யி க்கின்றார். அத் டன், திைரப்படங்களில் 
காண்பிக்கப்ப ம் காட்சிகள் ம ப்பாவைன விடயத்தில் 
ெசல்வாக்குச் ெச த் வதாகச் சுட் க்காட் ய அவர், தனக்கு 
மனிதப் பண் ள்ள ச கத்ைத உ வாக்குவதற்கான 
ெபா ப்பி ப்பதாக ம் எ த் க்கூறியி க்கின்றார். ஆகேவ, 
நாங்கள் ம ப் பாவைனையக் குைறப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்.  

ேபாைதயில் வாகனங்கைள ஓட் வதனா ம் பல 
விபத் க்கள் ஏற்ப கின்றன. ஆகேவ, ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்கேள, இன்ைறய விவாதத்தில் எ த் க்ெகாண்ட விடயம் 
ெதாடர்பில், க்கியமாக இந்த ம க்கான வாிைய 
அதிகாிப்பேதா , ம பானப் பாவைனைய எம  
ச கத்தி ந்  நீக்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  
ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி.    
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ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශීයත්වය 

ෙපරදැරි කර ගත් ආර්ථික රටාවක්, පතිපත්තියක් ෙගන යනවා 
කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණු මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් 
ධනවාදය, ධනවාදෙය් කක්කුස්සිය බවට පත් කළා. අන්තවාදී 
නිෙයෝ ලිබරල්වාදී පතිපත්තියක්, සීමා මායිම් නැති මට්ටමකට 
කියාත්මක කළා. ඒක කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. අපි විපක්ෂෙය් 
ඉන්න කාලෙය් ලිබරල්වාදී පතිපත්තිය අනුගමනය කිරීෙම් උපරිම 
මට්ටමට යනවා කියලා කරුණු සහිතව, සාක්ෂිත් සමඟ සහතික 
කරලා ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙපන්වලා දුන්නා.  

එක කාලයක විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය ෙම් රටට හඳුන්වා 
දුන් පක්ෂයක් හැටියට අපි ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවනවා. අපි ඒ 
කමෙව්දය විශ්වාස කළා. එදා කාෙලෝචිත වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රටට ඒ පතිපත්තිය කියාත්මක 
කළා. අපි පැහැදිලි පතිපත්තියක් ෙවනු ෙවන් ෙපනී සිටියා. අපි 
කවදාවත් අෙප් පතිපත්තිය වහලා, ෙකොෙළේ වහලා වැඩ කෙළේ 
නැහැ. UNP එක පැහැදිලිව කරන ෙද් ජනතාවට කියලා කළා. 
අෙනක් අය ෙද්ශීයත්වය, අෙප් රට, අරවා ෙම්වා කියලා ෙබොරුවට 
වචන ෙසට් එකක් දාෙගන කරන වැඩ අපි කෙළේ නැහැ. අපි අෙප් 
පතිපත්තිය ආරක්ෂා කළා.  

1994 දී ෙම් රෙට් ආණ්ඩු ෙවනස් වුණා. ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණු 
ෙවලාෙව් අපව දැඩි ෙලස විෙව්චනය කළ, එවකට බලයට ආපු 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිය, අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙකළින්ම විෙව්චනය කළා. බහුබූත 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් කියලා කිව්වා. නමුත් අන්තිමට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය නැවත බලයට ඇවිල්ලා අෙනකුත් පක්ෂත් සමඟ 
එකතු ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න 
ඕනෑ කියන තැනට එනකම්,-අද ෙවනකම්- ෙම්  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් එක අකුරක්වත් ෙවනස් කරන්නට හයියක් එක 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකටවත් තිබුෙණ් නැහැ. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට විෙව්චන කළා. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හරි නැහැ, 
ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා මැෙරන්න ගියා; ගිනි තියා 
ගත්තා; උද්ෙඝෝෂණ කළා. නමුත් ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා ඒ 
ෙවනුෙවන් ඡන්දය ෙදන්න එක් ෙකෙනකුටවත් ෙකළින් ඉන්න 
බැරි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ආර්ථික 
පතිපත්තියත්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය 
වැරදියි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන කළ වැඩ පිළිෙවළ වැරදියි කියලා 
ඕනෑ තරම් කථා කරනවා. ෙම් සභාව ඇතුෙළේත් කථා කරනවා, 
එළිෙය්ත් කථා කරනවා. කියන්න ෙකෝ විකල්පය? අවුරුදු 20ක් 
තිබුණාෙන් ඕක ෙවනස් කරන්න. අවුරුදු 20ක් යනවාද ආර්ථික 
පතිපත්තියක් ෙවනස් කරන්නට? අවුරුදු 20ක් අනුගමනය 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විවෘත 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙගෙනන විට සීමා මායිම් පැනවූවා. එතුමා 
ඒක වුවමනාවට වඩා විවෘත කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් අපි පාග්ධන 
ගිණුම විවෘත කෙළේ නැහැ, ආරක්ෂා කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් ඒකත් ෙවනස් කළා. ලංකාෙව් 
ඕනෑම සමාගමකට විෙද්ශ ණය ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව 2013 
සිට විවෘත කරලා දුන්නා. ඒවා ෙමොනවාද? ඒවා ෙවනුෙවන් 
කවුරුත් ෙපනී සිටිෙය් නැහැ. ඒ තමයි ලිබරල්වාදය. ෙම් පතිපත්ති 
දන්ෙන් නැතිව කථා කරලා වැඩක් නැහැ.  

මම කියන්ෙන්, 1994 සිට 2015 දක්වා ෙම් රට පතිපත්තියක්, 
න්යායක් නැතිව තමයි ගමන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් පතිඵලය 
තමයි අද තිෙබන්ෙන්. කිසිම වැඩ පිළිෙවළක්, පතිපත්තියක්, 
න්යායක් පැහැදිලිව තිබුෙණ් නැහැ. කවුරුත් තමන් විශ්වාස කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් සමඟ ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි පධානම 
පශ්නය.  

2015 ජනවාරි මාසෙය් අලුත් ආණ්ඩුව එන විට අපට හිමි 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? එක පතිඵලයක්, ආර්ථිකෙය් පවුල් පාලනය. 
පවුල් පාලනය යටෙත් ගත්ත තීරණවල පතිවිපාකවලට අපට 
මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වුණා. ආර්ථික තර්ක සියල්ලම අයින් 
කරලා ෙපෞද්ගලික න්යාය පතයක් මත ෙම්ක කියාත්මක වුණා. 
ඒක තමයි සිද්ධ වුෙණ්.  

බදු පතිපත්තිය ගැන කථා කරනවා මම අහෙගන හිටියා. 
මූලාසනෙය් සිටින ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා බදු පතිපත්තිය 
ගැන කථා කළා. බදු පතිපත්තිය තීරණය කෙළේ ෙකොෙහොමද? බදු 
පතිපත්තිය තීරණය කෙළේ ගජ මිතුරු සමාගෙම් අදහස් මත . ෙම් 
රෙට් පැවැති බදු පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ෙමෙහේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව යටෙත් පැවැති බදු පතිපත්තිෙය් එක පැත්තකින් තිබුෙණ් 
ෙමොකක්ද? පසු ගිය 2013  වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් කළ අය  වැෙය්දී 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? සමාගම් බදු අඩු කළා. සමාගම් බද්ද සියයට 
33කින් සියයට 28කට අඩු කළා. සමාගම් බදු අඩු කරන අතර, 
සාමාන්යෙයන් වක බදු -ෙපොඩි මිනිහාෙගන් අය කරන බද්ද වක 
බද්ද.-  වැට් බද්ද, එෙහම නැතිනම් ෙද්ශීය බද්ද ඒ ආදී වශෙයන් 
තිෙබන වක බදු පමාණය වැඩි කළා. කන, ෙබොන ආහාරවලට 
හැම එකකටම බදු වැඩි කළා. නමුත් සමාගම් බදු ටික අඩු කළා. 
සුපිරි පන්තියට ඕනෑ ෙවන ෙකොට බදු අඩු කළා. ආනයනය කරන 
සුපිරි භාණ්ඩවල බදු අඩු කළා. තමන්ට ඕනෑ හිතවත් මිතුරන්ට 
ඕනෑ විධියට තමයි බදු පතිපත්තිය සකස් කෙළේ. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත කථාව.  

ඊට පස්ෙසේ අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ෙමොකක්ද කෙළේ? 
සමහර බිස්නස්කාරයන්ට බදු  නැතිව චීනෙයන් ඕනෑ තරම් බඩු 
ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්නා.  ෙමෙහේ තිෙබන ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය කඩා 
වැටුණා. කිසිම පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය 
වන්ෙන්.  

2014 ෙමොකක්ද කෙළේ? 2014 අය වැෙය් දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාම ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා, "ෙකෝටි ගණනක් හම්බ 
කළ ෙලොකු ව්යාපාරිකයන්ට,- බදු ෙනොෙගවපු අයටත්- බදු 
විරාමයක් ෙදනවා." කියා.  ඒ ෙලොක්කන්ට. ෙපොඩි මිනිෙහක් 
තමන්ෙග් වැට් බද්ද ෙගව්ෙව් නැතිනම් අල්ලා ෙගන ගිහින් ඇතුළට 
දමනවා. නමුත් ෙකෝටි ගණනක් ෙගවන්න තිෙබන අයට 
විරාමයක් දීලා කිව්වා, "අඩු ෙපොලියට ණයකුත් ෙදනවා." කියා.  
ෙම් මදෑ! බදු ෙගවලාත් නැහැ. ඒ මදිවාට ණයකුත් ෙදනවා, එයාට 
ඒ බද්ද තව අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ෙගවන්න කියා. ඔෙහොම තමයි 
ෙම් රෙට් පතිපත්ති ෙගන ගිෙය්. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම වහ ගත්ෙත් 
'ෙද්ශ ෙපේමය' කියන වචනය පාවිච්චි කරලා. "ෙද්ශ ෙපේමය 
කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන තක්කඩියාෙග් අවසාන තිප්ෙපොළයි" කියා 
කියමනක් තිෙබනවා. එෙහම තමයි ෙම් තරම්  කාලයක් ෙම් රට 
ෙගන ගිෙය්. කනගාටුයි කියන්න .  

අපි පතිපත්ති ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න ඕනෑ. පතිපත්තිය 
වැරදුෙණොත් ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න හයිය තිෙබන්න ඕනෑ. 
ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසු ගිය කාලෙය්  සිට කළා. සමහර 
විට අපි අනුගමනය කරන පතිපත්ති වැරැදි ෙවන්න පුළුවන්; 
වරදින්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටිනවා. ඒ ගැන 
ඍජුවම විවෘතව කථා කරන්න අපට හයිය තිෙබනවා. 2015 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනවාරි මාසෙය් අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් 
මඟ ෙපන්වීෙමන් රවි කරුණානායක මැතිතුමාට හයිය තිබුණා, 
ෙම් බදු පතිපත්තිය reverse කරන්න;  ෙවනස් කරන්න. එඩිතරව 
එතුමා ඒ තීන්දුව ගත්තා. එතුමා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  අර සුපිරි 
බද්දක් කියන අය කිරීම නැවත ලබා ගන්නටත්,  ඒ වාෙග්ම ෙකෝටි 
ගණනක් උපයන, ආදායම් වැඩිෙයන් උපයන අයට නැවත බදු වැඩි 
කරන්න සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල බද්ද අඩු කරන්නත් ඒ බදු 
පතිපත්ති reverse කළා.  ෙම්ක අපට කරන්න හයිය තිබුණා.  

මූලාසනෙය් ඉන්න ගරු මන්තී බිමල් රත්නායක මැතිතුමා 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඇහුවා, "ෙම් බදු ආදායෙමන් අපි අය වැය 
පරතරය අඩු කරනවා නම්, ඒක වියදෙමන් අඩු කරනවාද, 
නැත්නම් අෙප් ආදායම වැඩි කර, අඩු කරනවාද?"  කියා. බදු 
ආදායම වැඩි කරනවා නම් ඒකත් වදින්ෙන් පුංචි මිනිහාට කියා 
කිව්වා. නැහැ. ඔබතුමා දන්නවාද, ෙම් රෙට් සාමාන්යෙයන් 1994 
දක්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන ෙකොට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට අපි අය කළ බදු පමාණය 
සියයට 18යි කියන එක. දැන් වන විට අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් අපි අය කරන බදු පතිශතය සියයට 10ට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් බද්ද, -ෙපොඩි මිනිහාට ගහන බද්ද- අඩු ෙවලා 
නැහැ ෙන්. ඔවුන් කන ෙබොන හැම ෙද්කටම බද්දක් අය කරනවා. 
බද්ද ෙකොෙහොමද අඩු වුෙණ්? ෙම් ෙලොකු බදු අය කරන සියලු 
ෙදනාටම බදු විරාම දුන්නා; බදු අය කරන පමාණය අඩු කළා.  
සාමාන්යෙයන් ෙලොකු ෙකොම්පැනිවලට අය කරන බදු ඔක්ෙකෝම 
අඩු කළා. ඍජු බද්ද අඩු වුණා. ඒ කියන්ෙන්  direct income tax 
එක අඩු කර වක බදු අය කරන්න පටන් ගත්තා. පුංචි මිනිහාෙග් 
බද්ද වැඩි කළා. ඒක වැරැදියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඇමතිතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි 10ක් ලබා 

ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා  
කැමැත්ත දුන්නා. ශාන්ත සිසිර කුමාර මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාවත්  
ලබා ෙදනවාලු.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන අමාත්යවරයාට ෙවන් කළ 

ෙව්ලාෙවන් ඔබතුමාට ගන්න කියා දැනුම් දීලා තිෙබනවා. එෙහම 
නම් එම ෙව්ලාෙවන්  විනාඩි 10ක්  මම ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

වක බදු පැනවීෙමන් ගැහුෙව් පුංචි මිනිහාට. අපි කියන්ෙන් ඍජු 
බදු අය කරන පමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපි උත්සාහ 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අඩු කරන්න ෙනොෙවයි. 
නමුත් සාධාරණ විධියට බදු අය කරන්න ඕනෑ කමෙව්දයක් 

තිෙබනවා. ඒ හරහා බදු අය කිරීම වැඩි කරන්න පුළුවන්; රාජ්ය 
ආදායම වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් අෙප් අය වැය පරතරය 
අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන්. ෙම්ක තමයි අෙප් කමෙව්දය 
වන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට ඉඩම් පතිපත්තිය ගැන 
කථා කරනවා  මා අහෙගන සිටියා. අෙප් අගමැතිතුමා කළ 
පකාශෙය්දී ඉඩම් අයිතිය වැඩි කරයි ද, අක්කර 50 සීමාව අක්කර 
100 කරයි ද කියා බලා ෙගන සිටියා. අපි ෙමොකක්ද කෙළේ 1973 
දී? ඉඩම් පතිසංස්කරණ පනෙත් අඩු පාඩුවක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. 
ඉඩම් සීමාවක් පනවා අක්කර ලක්ෂ ගණනක් තිබුණු අයෙගන් 
වැඩිපුර ඉඩම් ටික පවරා ගත්තා. ඒ ඉඩම් ටික ලංකාෙව් අයට අයිති 
ඉඩම්. ලංකාෙව් ශී ලාංකිකයන්ට අයිති ඉඩම් පවරා ගත්තා. ඒ 
ඉඩම් පතිපත්තිෙයන් පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ ඉඩම් ටික 
ෙකොම්පැනිවලට ෙබදුවා. අද ඒ ඉඩම් ටික අයිතිව තිෙබන්ෙන් 
රිචර්ඩ් පීරිස් සමාගමට, ෙජෝන් කීල්ස් සමාගමට හා ඉන්දියාෙව් 
ෙකොම්පැනියකට. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජය 
කාලෙය්දී ඉන්දියන් ෙකොම්පැනි කිහිපයක් ඇවිල්ලා එදා ලංකාෙව් 
අයට අයිති වී තිබුණු ඉඩම් ටික වැවිලි සමාගම්වලට කියා ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ අයිති කර ගත්තා. ඒක සාධාරණ ද? ඒක වැරැදියි. 
සීමාව ඉක්මවා යනවා නම් අඩු තරමින් ඒ ඉඩම්වල අයිතිය 
ලාංකිකයන්ට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඉඩම් පතිපත්තිය හරියාකාරව 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  

ඉඩම් අක්කර 50, අක්කර 100 කරන්න කිව්වාම ලංකාෙව් 
මිනිහකුට ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. ඒත් පසු ගිය කාලෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙසෝමාවතී ෛචත්යය වෙට්ම තිෙබන ඉඩම් 
අක්කර 5,000ක් ෙඩෝල් කියන ඇෙමරිකානු ෙකොම්පැනියට 
දුන්නා, ෙකෙසල් වගා කරන්න. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
සුද්දන්ට ෙදන්න පුළුවන්, අක්කර 5,000ක්. නමුත් ලංකා ෙව් 
මිනිහකුට අක්කර 50ක් දුන්නාම ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. ෙමොකක්ද 
ෙම් ගැටලුව? ලංකාෙව් මිනිසුන්ට ඉඩම් අයිති කර ගන්න තමන්ට 
වත්කමක් තිෙබනවා නම් ඔවුන්ට ඒ ඉඩම් අයිති කර දීලා ඒවා 
සංවර්ධනය කරන්න කියන්න ඕනෑ. ඒෙක් ආදායම රටටමයි 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ ආදායම ෙවන රටකට ෙගන යන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් රෙට් ස්ෛවරීභාවයට ෙලොකු 
පශ්නයක්, තර්ජනයක් ඇති වන ආකාරයට අෙප් අධි ආරක්ෂිත 
කලාප ෙය් ෙහක්ෙටයාර 25ක් චීනයට සින්නක්කරම දුන්නාම ඒක 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් 
මිනිෙහකුට අයිති අක්කර 50, අක්කර 100 කරනවාය කිව්වාම, 
ඒක ගැටලුවක්. අපි ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්?  

ෙම් රෙට් අෙප් ආෙයෝජකයන්ව, අෙප් කර්මාන්තකරුවන්ව 
අපි ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. අෙප් නිෂ්පාදන පද්ධතිය අපි 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ව්යාපාරිකයන්ව අපි ශක්තිමත් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අපට දියුණු ෙවන්න බැහැ. අෙප් 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්ෙන් නැතුව අපට ඒක කරන්න බැහැ. ඒක 
තමයි අෙප් පතිපත්තිය. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒ ෙද් කරන්නයි. එම නිසා අපි භය 
නැතිව, එඩිතරව ඒකට යම් යම් ෙවනස්කම් කරන්න තීරණ තීන්දු 
ගන්න ඕනෑ. අපි ඒකට සූදානම්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි මිනිසුන්ෙග් ජීවන බර ලිහිල් 
කරන්න සෑම කියා මාර්ගයක්ම ගන්නවා. ඒ සඳහා අපි ආර්ථික 
පතිපත්තිය සකස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒකට අපට 
ස්ථිරසාර පතිපත්තියක් ඕනෑ. අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිය 
හරියාකාරව තිෙබන්න ඕනෑ. එම නිසා තමයි අගමැතිතුමා ඒ 
ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන, ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ ගැන අද 
පකාශයක් කෙළේ. පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩු ඒවා කියන්ෙන් නැතුව 
ෙකොෙළේ වහලා තමයි වැඩ කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ ෙම් සභාවට ඇවිත් 
ෙවන ෙදයක් තමයි කථා කරන්ෙන්. 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් අවස්ථාෙව් "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා මූලාසනය 

ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
අනතුරුව ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகரஅவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE  HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

    
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 1977 සිට 1994 දක්වා 

විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමය අනුගමනය කළා. 1994 දී 
අෙප් ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා නිර්මාණය කරපු ඒ වැඩසටහනින් ඔබ්බට ගිහින් 
ලිබරල් කමයක් තමයි එදා සිට අද දක්වා අනුගමනය කරන්ෙන්. 
අගමැතිතුමා අද ඒ ගැන හරියට කිව්වා. අපි අද ඒක ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ. 1977 වර්ෂයට ගැළපුණු පතිපත්තිය 2015 වර්ෂයට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. අද ෙලෝක ෙගෝලීය කමය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා අපි තීරණය කරනවා, අපි 
හිතනවා, අපි විශ්වාස කරනවා, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ කමය -
social marketing කමෙව්දය- ෙම් රටට ගැළෙපනවාය කියා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝකෙය් තිෙබන පධාන ගැටලුව 
සංවර්ධනය ෙනොෙවයි. නමුත් සංවර්ධනයට වඩා පධාන පශ්නය 
තමයි සමාජ සමතුලිතතාව වන්ෙන්. සමාජ සමතුලිතතාව -social 
equilibrium- ඉතාම වැදගත්. අද රටවල විශාල ආදායම් පරතරයක් 
තිෙබනවා. දුප්පත්, ෙපොෙහොසත් අය අතර තිෙබන පරතරය 
භයානකයි. ඒක ෙලෝකෙය් හැම තැනම තිෙබන එකක් වාෙග්ම 
ලංකාෙව්ත් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ gap එක අඩු කරන්න 
ඕනෑ. එම නිසා අපි හිතනවා, ඒ ෙද් කරන්න විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයම ගැළෙපන්ෙන් නැහැයි කියා. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයක් අවශ්යයි, එවැනි ෙදයක් කරන්න.  

එවැනි ෙදයක් කරන්න නම් අපට ෙපොඩි කාලයකුත් යයි. අද 
අපි පතිපත්තියක් අනුගමනය කළාය කියා ඒෙක් පතිඵල එක 
සතියකින් දකින්න බැහැ.  

එහි පතිඵල දකින්න නම් අවුරුදු ෙදක, තුනක් එම පතිපත්ති 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි සූදානම්. අපි ඒවා කරන්න 
භය නැහැ. අපට ඒ හයිය තිෙබනවා; ඒ දැනුම තිෙබනවා; අෙප් 
ආණ්ඩුව තුළ ඒ සඳහා දක්ෂ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ නිසා සමාජ 
ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමෙව්දය තුළ ෙමය කරන්න අපට 
හැකියාවක් තිෙබනවා කියා අප විශ්වාස කරනවා. ආදායම් 

විෂමතාව අඩු කරන්න ඕනෑ. බලන්න, අද ෙම් රෙට් තිෙබන 
ආදායම් විෂමතාව ගැන. විශාල පරතරයක් තිෙබනවා. ෙකෝටි 
ගණනක් උපයන සුළුතරයක් ෙම් රෙට් තිෙබන වත්කම්වලින් 
බහුතරයක් අයිති කර ෙගන ඉන්නවා. නමුත් බහුතරයට අයිති 
ෙවන ධනය ඉතාම සුළු පමාණයක්. ඒක වැරදියි. ඒක පසු ගිය 
කාලෙය් වර්ධනය වුණා. ඒක වැරදියි. අපි එය නවත්වන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා තමයි, අපි අමාරුෙවන් ෙහෝ යම් යම් තීන්දු, තීරණ ගත 
යුත්ෙත්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ සඳහා ඒ පතිපත්ති අනුගමනය 
කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද  පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙදක සමගිෙයන් එකතු ෙවලා ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකතු ෙවලා ඉන්නවා. පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් ආර්ථික පතිපත්ති ෙවනස් ෙවලා තිබුණා. අපි 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ආකල්ප ෙදකකයි සිටිෙය්. නමුත් අද ෙම් 
පක්ෂ ෙදකට එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්; එක අරමුණක් එක්ක 
වැඩ කරන්න පුළුවන්. එක පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න 
පුළුවන් නායකයන් ෙදෙදෙනකු ඉන්නවා. ඒක ඉතා වැදගත්. ෙම් 
රෙට් ඓතිහාසික තැනකට අපි ඇවිත් තිෙබනවා. බහුතර 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ, පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ අනුගමනය කරන, 
විශ්වාස කරන එක කමෙව්දයක් තිෙබනවා නම් එය වැදගත්. 
එතෙකොට අපට ෙමය කරන්න පුළුවන්. සමහර අය ෙම්වා කිසිම 
පදනමක් නැතුව විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්. එක එක ෙද්වල් 
කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කරන හැම ෙදයක්ම අප කරන්ෙන් 
හිතලායි. ඒ පතිපත්ති සහ අපි කරන ෙද්වල් ෙවනුෙවන් අප ෙපනී 
සිටිනවා. අපි ඒවා ඉදිරිපත් කරලා හැංෙගන්ෙන් නැහැ; අපි 
ෙකොෙළේ වසා වැඩක් කරන්ෙන්ත් නැහැ. අපි වැඩක් කරනවා නම් 
ෙකළින් කියනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඉඩම් විකුණන්ෙන් නැහැ 
කියලා චීන ජාතිකයන්ට ඉඩම් දුන්නා; ඇෙමරිකානුවන්ට ඉඩම් 
දුන්නා. නමුත් ඒවා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලායි එෙහම කෙළේ. ඒවා 
කෙළේ ෙහොෙරන්. නමුත් අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ෙදනවා නම් 
අපි ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ ගැන කියා අනුමැතිය අරෙගන තමයි, ඒ 
ෙද්වල් කරන්ෙන්. රටට කියා තමයි, වැඩක් කරන්ෙන්. ඕක තමයි, 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙවනස. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

உலக அரங்ைக அைசத் க்ெகாண் க்கும் ேபாைத ெதாடர் 
பான இவ்விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  மகிழ்வைட 
கின்ேறன். இந்த ேபாைத என்ற அரக்கன் இலங்ைகைய ம் 
விட் ைவக்கவில்ைல. இன்  எம  நாட் ல் நாெளான் க்கு 
100 ேபர் வைர  மரணமாகின்ற அள க்குப் ேபாைதப் 
ெபா ட்களின் பாவைன அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . 
நாெளான் க்கு 80க்கும் ேமற்பட்ட இளம் ச கத்தினர் ம , 
ேபாைதப்ெபா ள் ேபான்ற வஸ் கைளப் பாவிக்க 

யற்சிக்கின்ற ெசயற்பா கள் நடந் ெகாண் தான் 
இ க்கின்றன. எம  நாட் ல் ஒவ்ெவா  வ ட ம் 60,000 
ேபர் ேபாைதக்கு அ ைமயாகின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட 600 
ேபர் மாரைடப்  ேநாய் காரணமாக ைவத்தியசாைலகளில் 
அ மதிக்கப்ப கின்றார்கள். இந்த இடத்திேல ைவத்திய 
கலாநிதி பா த மஹிபால அவர்கள் கூறிய விடயெமான்  
எனக்கு ஞாபகத் க்கு வ கின்ற . அதாவ , இலங்ைகயில் 
ம , ேபாைதப்ெபா ள் என்பவற்றின் பாவைன 
ெதாடர்ச்சியாக அதிகாித் க்ெகாண்  ெசன்றால், இன் ம் 
இரண்  தசாப்தங்களில் ஆண்ெடான் க்கு 40,000 ேபர் 
வைரயான இறப் க்கள் நிகழக்கூ ம் என்  அவர் 
கூறியி ந்தார்.  

383 384 
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ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  
இலங்ைகத் ேதசத்தில் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கைளச் 
ேசர்ந்த மக்கள் த்தத்தினா ம் இடப்ெபயர்வினா ம் கடந்த 

ன்  தசாப்தங்களாகச் ெசால்ெலாணாத் யரங்கைள 
அ பவித்தி க்கிறார்கள் என்ப  யாவ ம் அறிந்த உண்ைம. 
அைதத் ெதாடர்ந்  எம  பிரேதசங்களில் சூறாவளி, சுனாமி, 
ெவள்ளம் ேபான்ற இயற்ைக அனர்த்தங்க ம் இடம்ெபற்றைத 
யாவ ம் அறிவர். இந்த நிைலயில் இன்  எம  மட்டக்களப்  
மாவட்டமான , வ ைமயான மாவட்டங்களில் தன்ைம 
இடத் க்கு வந்தி ப்பதற்கு க்கியமான காரணங்களில் 
ஒன்றாக இந்தப் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன 
காணப்ப கின்ற . மட்டக்களப்ைப எ த் க்ெகாண்டால், 
வ டெமான் க்கு 46 இலட்சம் லீற்றர் ம பானம் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்ற . குறிப்பாக, beer, stout ேபான்ற ம பான 
வைககள் வ டெமான் க்கு 36 இலட்சம் லீற்றர் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்ற . அ ேபான் , சாராயம் என்ற ம பான 
வைக வ டெமான் க்கு 9,40,710 லீற்றர் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்ற . இ  தவிர, ஏைனய ம பான வைககள் 
ஓாிலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட லீற்றர்கள் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்றன. எம  பகுதிகளில் வாழ்க்ைகத் தரத்திேல 
மிக ம் பின்தங்கிய, வ ைம நிைலயி ள்ள, மிக ம் 
கஷ்டப்பட்  உைழக்கின்றவர்கள், வய ல் ேவைல 
ெசய்கின்றவர்கள், கடற்ெறாழிலாளர்கள், கூ த் 
ெதாழிலாளிகள் ேபான்ேறார்தான் இந்த ம  பாவைனயால் 
மிக ம் கூ தலாகப் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள்.  

அத் டன், த்த க்குப் பின்னர் -2009ஆம் ஆண்  
ந்  எம  மாவட்டத்தில் ம ப் பாவைன அதிகாித்த  

மட் மல்ல, பாடசாைல மாணவர்கைள ம் பல்கைலக்கழக 
மாணவர்கைள ம்கூட அ  விட் ைவக்கவில்ைல. இதன் 
காரணமாக எம  மாவட்டம் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்குகின்ற . எனேவ, இந்த ம ப் பாவைனைய 

ற் தாக நீக்கேவண் ம் அல்ல  அைதக் கணிசமான 
அள  குைறத் விட்டா ம்கூட எம  மாவட்டத்தி ள்ள 50 

தமான பிரச்சிைனக க்குத் தீர் கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ள ம்.  

இன்  விபத் க்கள் கூ தலாக இடம்ெப கின்றன. 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இடம்ெப ம் விபத் க்களில் 60 
சத தத் க்கு ேமற்பட்ட விபத் க்கள் ம  அ ந்திவிட்  
வாகனம் ெச த் வதால் இடம்ெப கின்றன. மட்டக்களப்  
மாநகரப் பகுதிக்குள் கிட்டத்தட்ட 14 ம பான நிைலயங்கள் 
இ க்கின்றன. இவற்றில்  சுமார் 500க்கு ேமற்பட்டவர்கள் 
ஒவ்ேவார் இரவி ம்  ம பானம் அ ந்திவிட்  ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்களி ம் வாகனங்களி ம் ெசல்கிறார்கள். இந்த 
மட்டக்களப்  நகைர  அண் ய பகுதியில்தான் ெபா ஸ் 
நிைலயம் இ க்கின்ற . ெபா ஸார் பலர் திகளில் 
ேபாக்குவரத் க் கடைமயில் ஈ பட் க்கிறார்கள்; ஏன், 
ம பான நிைலயங்க க்கு அ கிேலேய கடைமயில் 
ஈ பட் க்கிறார்கள். இவர்கள் இைவ சம்பந்தமாகத் 
ெதாியாமல் இ க்கிறார்களா? அல்ல  ெதாிந் ம் அதற்கு 
நடவ க்ைகெய க்காமல்  இ க்கிறார்களா? என்ற சந்ேதகம் 
எ கின்ற .  

ேம ம், எம  மாவட்டத்தில் பல சட்டவிேராதமான 
ம பான நிைலயங்க ம் இயங்குகின்றன. அைத ம் எம  
காவல் ைறயினர் கண் ம் காணாமல் இ ப்ப  மிக ம் 
ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். இந்த ம பாவைனப் 
பழக்கத்தினால் எம  மாவட்டத்தில் பா யல் ஷ்பிரேயாக 

நிகழ் கள் இடம்ெப வ  ஒ  க்கியமான 
பிரச்சிைனயாகும். கடந்த சில வ டங்க க்கு ன்  10 
வயதான பாடசாைல மாணவிெயா வைரக் கடத்திச்ெசன்  
மிக ம் ேமாசமான ைறயில் ெகாைல ெசய்தார்கள். 
அச்சம்பவத் டன் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கைளப் ெபா ஸார் 
ைக ெசய்தேபா , அவர்கள் பாடசாைல மாணவர்களாக ம் 
பல்கைலக்கழக மாணவர்களாக ேம இ ந்தார்கள். அத் டன், 
அவர்கள் ேபாைதக்கு அவ்வள  அ ைமயானவர்களாக 
இ ந்தார்கள். ேபாைதப் ெபா ட்கைளத் ெதாடர்ந்  
பாவிப்பதற்குப் பணம் ேதைவப்பட்டதால்தான் அந்தச் 
சி மிையக் கடத்திச்ெசன்  ெகாைல ெசய்தார்கள். இ  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் மட் ம் நைடெப ம் 
பிரச்சிைனயல்ல. நாட் ல் இன்  நைடெப கின்ற 
பல்ேவ பட்ட குற்றச்ெசயல்க க்கு இந்த ம ப்பாவைனயின் 
ெசயற்பா கள் அதிகமாக இ க்கின்றன. கு ம்ப உைட கள், 
வ ைம இவ்வா  பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனக க்கு இந்த 
ம  க்கிய காரணியாக அைமந் வி கின்ற .  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 2004-
2008ஆம் ஆண் வைர எந்தெவா  ம பான நிைலயத் க்கும் 
அ மதிப்பத்திரம் வழங்கப்படவில்ைல. ஆனால், த்தம் 

ந்த பின்னர், 2009-2014ஆம் ஆண் வைர கிட்டத்தட்ட 13 
திய ம பான நிைலயங்க க்கு அ மதி வழங்கப் 

பட் க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல யாழ்ப்பாணத் க்கு 
அ த்ததாக அதிகூ தலான ம பான நிைலயங்கள் 
இயங்குகின்ற இடமாக மட்டக்களப் ப் பிரேதசம் காணப் 
ப கின்ற . கிழக்கு மாகாணத்திேல ெமாத்தமாக 85 ம பான 
நிைலயங்கள்தான் இ ப்பதற்கு வைரய க்கப்பட் ள்ள . 
ஆனால்,  மட்டக்களப்பில் மட் ம் 67 ம பான நிைலயங்கள் 
காணப்ப கின்றன. அதாவ , கிழக்கு மாகாணத்திேல உள்ள 
2/3 பங்கு ம பான நிைலயங்கள் மட்டக்களப்பில் 
திறக்கப்பட் ள்ளன. இவ்வா  திய ம பான நிைலய 
அ மதிப் பத்திரங்கைள வழங்குபவர்கள் யார்? எனேவ, 
இவ்வாறான நடவ க்ைககள் உடன் நி த்தப்பட ேவண் ம்.  

ஆரம்ப காலகட்டங்களில் என் ைடய தாயார் 
ம ெவாழிப் ப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டேபா  அவர் கூறிய 
ஒ  விடயம் எனக்கு ஞாபகத் க்கு வ கின்ற . தாங்கள் அந்த 
ேநரத்தில் ம ெவாழிப் ப் ேபாராட்டத்ைத நடத்தியேபா  
மட்டக்களப்பில் 5 ம பான நிைலயங்கள்தான் இ ந்தன 
என்  கூறினார்.  ஆனால், அந்த 5, இன்  67 ஆக 
மாறியி க்கிற . இலங்ைகயில் எல்லா இடங்களி ம் 
ம ெவாழிப் ப் ேபாராட்டங்கள் நடந் ெகாண் தான் 
இ க்கின்றன. அரசும் ம பான நிைலயங்கைளத் 
திறப்பதற்கான அ மதிப் பத்திரங்கைள வழங்கிக்ெகாண்  
தான் இ க்கின்ற . இவ்வாறான நிைலைமயில் 
ம ெவாழிப் ப் ேபாராட்டங்கைள நடத் பவர்கள் 
ேவ க்ைகயாகத்தான் பார்க்கப்ப கிறார்கேள ெயாழிய, 
அதன் லம்  எந்தவிதமான ன்ேனற்றங்க ம் இல்ைல. 
மட்டக்களப்பிேல அரசாங்க அதிபேரா அல்ல  பிரேதச 
ெசயலாளேரா அதில் தைலயிட்டா ம் - அைதத் 
த ப்பதற்கான யற்சிகைள ேமற்ெகாண்டா ம் ம வாி 
ஆைணயாளர் ேஹாட்டல் உாிமம் FL-7/8 ஐ வழங்குவதால் 
அவர்கள் ேஹாட்டல் என்ற ெபயாில் அங்கு வந்  ம பான 
நிைலயங்கைளத் திறந்  ம பானங்கைள விற்பைன 
ெசய்கிறார்கள். 

இங்கு சில ம பான நிைலயங்க ைடய களஞ்சிய 
சாைலகைள ம பான நிைலயத்ேதா  ேசர்த்  ைவக்காமல் 
கிராமப் றங்களிேல ெகாண் ெசன்  ைவத்தி க்கிறார்கள். 
இதனால் அங்கு களஞ்சியப்ப த்தல் என்ற ெபயாில் இர  
ேநரங்களில் ம பானங்கள் விற்பைன ெசய்யப்ப கின்றன. 
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குறிப்பாக, தி ப்ெப ந் ைற, வ ணதீ  ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் இர  ேநரங்களில் களஞ்சியப்ப த்த க்கான 
அ மதிைய ைவத் க்ெகாண்  ம பானப் ேபாத்தல்கைள 
விற்பைன ெசய்கிறார்கள். வ ணதீவி ள்ள களஞ்சிய 
சாைலக்கும் அங்குள்ள ெபா ஸ் நிைலயத் க்குமிைடயில் ஒ  
கிேலாமீற்றர் ரம்தான் இைடெவளி இ க்கின்ற . இ ந் ம் 
காவற் ைறயினர் அைதக் கண் ம் காணாமல் அல்ல  
அதற்கு ஆதரவாகச் ெசயற்ப வைத நிைனக்கும்ெபா  
மிக ம் கவைலயாக இ க்கின்ற .  

மட்டக்களப்  நகரத்தி ந்  100 மீற்ற க்குட்பட்ட 
பிரேதசத்தில் பாடசாைலக ம் ேகாவில்க ம் உண் . 
ஆனால், அங்ேக ம பானசாைலக ம் இயங்குகின்றன. 

க்கியமாக மட்டக்களப்பில்  கடந்தகாலத்தில் இ ந்த சில 
அரசியல்வாதிக ம் அவர்க ைடய ஆதரவாளர்க ம் பல 
அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்  அங்ேக ம பான 
நிைலயங்கைளத் திறந்தி க்கின்றார்கள். குறிப்பாக அங்கு 
கிராமப் றங்களி ள்ள ம பான நிைலயங்கள் உடன யாக 

டப்பட ேவண் ம்.  அவற்ைறப் பாசிக்குடா ேபான்ற 
சுற் லாத் தளங்க க்கு எ த் ச்ெசல்லலாம் அல்ல  நகைர 
அண் ய பகுதிக க்கு எ த் ச் ெசல்லலாம்.  ஆனால், 
கிராமங்களில் இவ்வாறான ம பான நிைலயங்கைளத் 
திறப்பதால் 1000 பாய் தினக்கூ  ெப கின்ற ஒ வ ைடய 
வ மானத்தில் கிட்டத்தட்ட 80 தமான வ மானத்ைத இந்த 
ம பான நிைலயங்கள் கு த் வி கின்றன. இதனால் 
ெசால்ெலாணா வ ைமைய எம  மக்கள் அ பவித்  
வ கின்றார்கள்.   

ேபாைதக்கு அ ைமயான ஒட் ெமாத்த ச கத்ைத ம் 
அதி ந்  காப்பாற் வதற்கான விாிவான ெசயற் 
றிட்டங்கைள ன்ென ப்பதாக எம  ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் கூறியி க்கிறார். அத்தைகய ேதசியத் திட்டங்கைள 
இந்த நல்லாட்சியில் காலம் தாமதிக்காமல் உடன யாக 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அவ்வாறான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்ேபா  எம  மாவட்டம் மாத்திரமல்ல,  
இலங்ைக ேம ஒ  வளமான ச தாயத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள் ம் என்பைத இந்த உயாிய சைபயிேல கூறிக் 
ெகாண் , வாய்ப்பிற்கு நன்றி ெதாிவித்  
விைடெப கின்ேறன். 

 
[අ.භා. 5.46] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  අද දින මුදල් අමාත්ය 

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා විසින් සුරාබදු ආඥපනත යටෙත් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන  නිෙව්දනය පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

අද අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
ආර්ථික දැක්ම හා ඉදිරි කියා පිළිබඳව ඉදිරි අය වැයට කලින් යම් 
අදහසක් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තැබුවා. එතුමා අද සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ -social market- මුල් කරෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
හැසිරවීම සම්බන්ධ කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
කාරණයත් එක්කම මම ෙම් සාකච්ඡාවට එළැඹීමට කැමැතියි. 

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී, සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය - Social Market Economy - පිළිබඳව 
අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධෙයන්  

තදබල විෙව්චන එල්ල කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 1977 දී 
ෙම් රටට හඳුන්වා දුන් විවෘත ආර්ථික කමය, 1994 දී පත් වූ 
ආණ්ඩුවත්, ඊළඟට 2005 සිට අද දක්වාත් යම් යම් කාරණා 
ෙවනස් කරමින් ඉදිරියට ෙගන ගියා. ෙලෝකෙය් තිබුණු ආර්ථික 
තත්ත්වය, එෙහම නැත්නම් ෙලෝකෙය් බල කඳවුරු අතර තිබුණු 
ෙවනස්කම්, ඒ බල කඳවුරුවල තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක 
තමයි එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රටට විවෘත ආර්ථික කමය 
හඳුන්වා දුන්ෙන්. 

අද වන විට ෙලෝකෙය් ආර්ථිකය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  
අද ෙලෝකෙය් බල තුලනය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. සමාජවාදී  
රටවල්, එෙහම නැත්නම් ෙකොමියුනිස්ට්වාදී රටවල් කියන ඒවා  
අද ෙම් ෙලෝකෙය් නැහැ. අපි චීනය අරෙගන බලමු. චීනය 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ගැන කථා කළත්, චීනෙය් ෙකොමියුනිස්ට්වාදී 
පක්ෂයක් තිබුණත්, අද ඔවුන් සම්පූර්ණෙයන්ම විවෘත ආර්ථිකයට 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම විවෘත කරලා 
ධනවාදී ආර්ථික සැලැස්මක් තුළ, යම් කිසි ආකාරයක සමාජ 
සුබසාධන කියාවලියක් චීනය තුළ කියාත්මක ෙවනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු සමාජවාදී කඳවුරු දිහා බැලුවාම, ඒ 
සමාජවාදී කඳවුරු සියල්ලම අද කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. 
සමාජවාදී කඳවුෙර් රටක් වන කියුබාව පවා අද ආර්ථිකය විවෘත 
කරලා තිෙබනවා. අද ෙලෝක ෙය් තිෙබන ආර්ථීක තත්ත්වයත් 
එක්ක තමයි අපට ෙම් රටට ගැලෙපන ආර්ථික ෙමොඩලය -ආර්ථික 
කමය- ෙමොකක්ද කියන එක තීරණය කරන්න ෙවන්ෙන්.  

අපි 1977 දී ඇති වූ විවෘත ආර්ථික කමය  ගැන කථා කළාට, 
අද ෙවන ෙකොට ඇෙමරිකාව සහ සමහර ධනවාදී දියුණු රටවල් 
යම් යම් ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ පා තිෙබන බව අපි දන්නවා. 
අද ඒ රටවල් පවා තම ආර්ථිකය දියුණු කරන්න කළ ෙද්වල් 
පිළබඳව  නැවත විගහ කරන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙලෝ කෙය් 
සමහර රටවල් කියාත්මක කළ ආර්ථික සැලැසුම් නිසා අද ඒ 
රටවල්වල දරුණු ෙලස සමාජ විෂමතාවන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇති නැති පරතරය විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අද ෙලෝකෙය් තිෙබන්ෙන් අලුත් තත්ත්වයක්. ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ඒ අලුත් තත්ත්වයත් එක්ක තමයි, රටක් හැටියට ලංකාෙව් 
අපටත් ෙම් රටට ගැලෙපන කමයක් ගැන කථා කරන්න 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කළ ඒ 
විෙව්චනවල කිසිම පදනමක් නැහැ.  

අද ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම නැවත වතාවක් සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථික කමයට ගමන් කරන යුගයක තමයි අද අපි ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. අපි ෙලෝකෙය් ධනවාදී රටවල් දිහා බැලුවත්, දියුණු 
රටවල් කියලා කථා කරන රටවල් ෙදස බැලුවත් ඒ රටවල් පවා  
පසු ගිය අවුරුදු 15, 25 තුළ ඒ රටවල් තුළ කියාත්මක වුණු 
ආර්ථික කම ගැන නැවත විගහ කරෙගන, ඒ ආර්ථිකෙය් තිෙබන 
අඩුලුහුඬුකම් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය හරහා ෙගොඩ නැගුණු සමාජ විෂමතාව, සමාජ පරතරය 
හඳුනාෙගන යන ගමනක් අද ෙලෝකෙය් දකින්නට තිෙබනවා.   

බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට මම කියන්න කැමැතියි,  
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන, තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ඔය ආර්ථික ෙමොඩලය තිෙබන එක රටක් අපට ෙපන්වන්න 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් නම් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා 
කරන ඔය ආර්ථික ෙමොඩලය තිෙබන ෙලෝකෙය් එක රටක් 
කියන්න? චීනෙය් තිෙබනවා ද? එෙහම නැත්නම් 
යුෙගොස්ලාවියාෙව් තිෙබනවා ද? එෙහම නැත්නම් කියුබාෙව් 
තිෙබනවා ද? එෙහම නැත්නම් නැෙඟනහිර යුෙරෝපෙය්   
තිෙබනවා ද? සමාජවාදී කඳවුරු තිෙබන එක රටකවත් ඔය 
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ආර්ථික ෙමොඩලය තිෙබනවා ද? එෙහම නැහැ. අද ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් එෙහම නැහැ. අද කථා කරන සමාජ වාදය ෙහෝ 
ෙකොමියුනිස්ට් වාදය ෙහෝ ඒ සියලු ෙද්වල් කඩා වැටුණු 
තත්ත්වයක් තමයි  ෙලෝකෙය් ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා 
මම එතුමන්ලාට කියනවා, අලුෙතන් හිතන්න පටන් ගන්න කියලා. 
පරණ න්යායන් ගැන කථා කරලා ෙම් ෙලෝකෙය් ඉස්සරහට යන්න 
බැහැ.   

අද ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන අලුත් තත්ත්වයත් එක්ක, 
ෙලෝකයට ගලා එන අලුත් අදහස් එක්ක, ඒවා ගැන සාකච්ඡා 
කරමින් තමයි ෙලෝකෙය් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  එෙහම 
නැතිව  එක්දහස් අටසිය ගණන්වල කථා කරපු ෙද්වල්, එක්දහස් 
හත්සිය  ගණන්වල කථා කරපු ෙද්වල්, කාල් මාක්ස් කථා කරපු 
ෙද්වල්; ෙලනින් කථා කරපු ෙද්වල්; ෙජෝශප් ස්ටාර්ලින් කථා 
කරපු ෙද්වල්, පිෙදල් කැස්ෙතෝ කියපු ෙද්වල් ගැනම කථා කරමින් 
තවදුරටත් ෙම් ෙලෝකෙය් ඉස්සරහට යන්න බැහැ. එම නිසා මම 
එතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අලුත් ෙද්වල් කථා කරන්න; 
අලුත් ෙපොත් පත් කියවන්න; අලුත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා.  

රටක් හැටියට ෙම් ෙලෝකෙය් අපට විතරක් තනිෙයන් ගමන් 
කරන්න බැහැ. අනිවාර්ෙයන්ම අපට ෙම් ෙලෝකයත් සමඟ එක්ව 
ගමන් කරන්න සිදු ෙවනවා. ඒ යථාර්ථයත් එක්ක තමයි අපට ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්න සිදු ෙවන්ෙන්. අපි ෙලෝකය 
ගැන අමතක කරලා, ෙලෝක ආර්ථිකය ගැන අමතක කරලා,  
එෙහම ගමනක් යන්න බැහැ. එෙහම ගමනක් යන්න ගිය රටවලට 
සිදු වුණ විනාශය අපි දන්නවා. එෙහම යන්න ගිය රටවල් අද 
පත්ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන  අපට ඕනෑ තරම් ඉතිහාසෙයන් 
කරුණු අරෙගන උදාහරණ වශෙයන් ෙපන්වන්න පුළුවන්.  

අද දින අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු  කාරණා තුළින් අය වැයට 
කලින් අෙප් ආණ්ඩුෙව්  ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ ගැන එතුමා අපට 
ඉඟියක් ලබා දුන්නා කියලා මම හිතනවා. එම නිසා අෙප්  
පතිපත්ති හා අප ගන්නා තීරණ ඉතාම වටිනවා. අද අපට  
තිෙබන්ෙන් ඒ සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ හරහා යන ගමනක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම සූදානම් 
ෙවලා  ආෙව් සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා කරන්නයි. 
නමුත් ගරු මන්තීතුමාෙග්  කථාවට පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ නිසා 
තමයි මම ෙම් කරුණු ටික කිව්ෙව්.  

සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, එය 
1913 වර්ෂෙය් පටන් ගත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. අද වන විට එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවුරුදු 103ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. මම 
හිතන විධියට  ලංකාවට වැඩිම රුපියල් බිලියන ගණනක 
ආදායමක් ලැෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තමයි සුරා බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. විෙශේෂ ෙයන්ම ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්  
කාර්යන් ෙදකක් සිදු ෙවනවා. එකක් තමයි බදු එකතු කිරීෙම්  
කාර්ය  . අෙනක් එක තමයි නීති විෙරෝධී මත් දව්ය අත් අඩංගුවට 
ගැනීෙම් කාර්ය. නමුත් සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්  සිදු වන ඒ 
කාර්ය භාරය ෙදස බැලුවාම ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය කරෙගන යාම 
සඳහා ඔවුන්ට 1000ක විතර ෙසේවක පිරිසක් තමයි ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අද  ෙමම ආයතනය පතිසංස්කරණය 
කරන්න;  ෙමම ආයතනය නැවත පණගන්වන්න රජයක් හැටියට 
අපට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා 
මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා 

ඔබතුමාට තවත් එක කාරණයක් ගැන  මතක් කරන්න කැමැතියි. 
අද වන විට ලංකාෙව් ෙහෙරෝයින් භාවිතය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම අද දින මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙමම කාරණාව ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ලංකාව 
ජාත්යන්තරෙය් ෙහෙරෝයින් පිළිබඳව මධ්යස්ථානයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශීය රටවලට ෙහෙරෝයින් ෙබදාහරින 
මාර්ගයක් හැටියට අද වන විට ලංකාව පාවිච්චි කරනවා. ෙමවැනි 
ෙද්වල්  නතර කරන්න නම් අද  සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  ඒ 
සඳහා අවශ්ය පහසුකම් ලබා දිය යුතුයි.  විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ට ඒ 
සඳහා අවශ්ය  පිරිස් බලය අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට අවශ්ය 
කරන නවීන ආයුධ ඔවුන් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. පණිවුඩ 
හුවමාරු පද්ධති ඔවුන් ළඟ නැහැ. අලුත් මත්දව්ය පිළිබඳ මනා 
දැනුමක් හා මනා අධ්යාපනයක් ඔවුන්ට ලබා දීලා නැහැ.  ඔවුන් 
අල්ලා ගන්නා පිරිස් රඳවා ෙගන පශ්න කරන්නට පුළුවන් නීතිමය 
බලයක් ඔවුන්ට ලබා දීලා නැහැ. 

ඊළඟට, කළු සල්ලි ජාවාරම -money laundering-  
නවත්වන්න පුළුවන් බලයක් අද සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
නැහැ. එම නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් දී අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය හා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව් අවධානය ඒ 
සඳහා ෙයොමු කරවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 5.56] 

 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
( மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත්  

නිෙව්දනය පිළිබඳව නීතිමය අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම 
සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව පිළිබඳව සාකච්ඡාවට 
ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා කනගාටුෙවන් සඳහන් කළ යුතු 
කාරණයක් තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ගරු 
මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම වාෙග් මත්පැන්වලින් සිදුවන උවදුරු 
පිළිබඳව කථා කළා. නමුත් අපට ඊට වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් 
කාරණයක් ගැන කථා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.    

 
පසු ගිය 2013, 2014, 2015 යන වර්ෂ තුන තුළ ලංකාවට 

ආනයනය කරන ලද එතෙනෝල් පමාණය ගත්ෙතොත්,  2013 
වර්ෂෙය් දී ලීටර් මිලියන 10.8යි. 2014 වර්ෂෙය් දී ලීටර් මිලියන 
13.6යි. 2015 වර්ෂෙය් මාර්තු දක්වා ලීටර් මිලියන 1.5යි. ගරු රවි 
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කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා විසින් 2015.03.19 වැනි          
දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන ලද  කථාවක දී  ඉදිරිපත් කළ                  
සංඛ්යා ෙල්ඛනවල එෙසේ සඳහන් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් පමණක් ෙම් රටට ආනයනය කරන 
ලද එතෙනෝල් පමාණයට අමතරව ලංකාෙව් ලීටර් මිලියන 8.5ක 
එතෙනෝල් නිෂ්පාදනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ලංකාෙව් පධාන කර්මාන්තශාලා ෙදකක සියයට 40ක පමාණයක් 
එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. ඒ, පැල්වත්ත සීනි 
සමාගම සහ ෙසවනගල සීනි සමාගම කියන කර්මාන්තශාලා  
ෙදක තුළ.  

ඊට අමතරව ගල්ඔය සීනි සමාගමත් දැන් එම නිෂ්පාදන 
කටයුතු ආරම්භ කරෙගන යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
ෙම් එතෙනෝල් පමාණයන් ලංකාවට ආනයනය කරන ෙකොට රෙට් 
නිෂ්පාදනය කරන එතෙනෝල් සඳහාත් යම් සාධාරණ මිලක් නියම 
කරන්නට අවශ්ය බව මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. 

1986 වර්ෂෙය් දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
තමයි ෙමම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ.  1977 දී බලයට පත් 
වුණු  එතුමාෙග් රජය මඟින් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් කර්මාන්ත 
ශාලා ෙදකක් ආරම්භ කළා.  එතුමාට අවශ්යව තිබුෙණ් පධාන 
වශෙයන්ම එම කර්මාන්ත ශාලා ෙදක මඟින් එම පෙද්ශෙය් කෘෂි 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්නයි. ඔබතුමාත් දන්නවා,  ෙම් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය තුළ අපි  ෙමොන ෙද්  නිෂ්පාදනය කළත්, ෙබොෙහෝ විට 
ෙවළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන පශ්න නිසා ෙගොවි මහත්වරුන් ඉතා මත් 
අසීරු තත්ත්වයන්ට පත් වන බව.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි වී අෙළවිය පිළිබඳව පශ්නය  ගැන කථා 
කළා. වී නිෂ්පාදනය කළාට ඒ නිෂ්පාදනයන් ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
විකුණා ගන්න බැරි ගැටලුවලට ෙගොවි මහත්වරුන් මුහුණ පානවා. 
නමුත් ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස් වැඩ පිළිෙවළක් තමයි හිටපු 
ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 1986 දී ෙම් 
කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරමින්  රටට හඳුන්වා  දුන්ෙන්. එතුමා 
ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් නිෂ්පාදන අෙළවි කරන්න පුළුවන් ෙවළඳ 
ෙපොළක් හඳුන්වා දුන්නා.  ඒ වැඩ පිළිෙවළ තමයි පැල්වත්ත සහ 
ෙසවනගල කියන කර්මාන්ත ශාලා ෙදෙකන් ආරම්භ වුෙණ්. ඊට 
කලිනුත් ලංකාෙව් සීනි නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ෙදකක් තිබුණා, 
හිඟුරාන සහ කන්තෙල්. නමුත් ඒ කර්මාන්තශාලා ෙදකට ෙගොවි 
මහත්වරුන් සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන 
කියාවලියම සිදු  වුෙණ් ඒ ආයතනවල ෙක්න්දීය වතු යායවල් 
හැටියටයි.   

පැල්වත්ත සහ ෙසවනගල කියන කර්මාන්ත ශාලා ෙදක නිසා  
ඌව පළාෙත් ෙගොවි ජනතාවෙග් අතට මුදල් යන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වුණා. ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කථා කරන 
ෙකොට කිව්වා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ඌව පළාෙත් දායකත්වය 
සියයට 4යි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි සමස්තයක් 
වශෙයන් කල්පනා කර බැලුෙවොත්, ඌව පළාෙත් තමයි ලංකාෙව් 
තිෙබන දුප්පත්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පහ තිෙබන්ෙන්. 
ඒෙකන් ෙදකක් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් සියඹලාණ්ඩුව සහ 
මඬුල්ල කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයි.  

ෙම් දුප්පත්කම නැති කරන්න නම් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග්, ෙගොවි 
ජනතාවෙග් අතට මුදල් යන කම හදා ෙදන්නට  ඕනෑ. ඒ කම හදා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තමයි එදා කියාත්මක වුෙණ්.  ෙම් වනෙකොට 
අවුරුදු 30ක් ගතෙවලා   තිෙබනවා.  ඒ අවුරුදු  30ක කාලය තුළ 
ඇත්ෙතන්ම අතිවිශාල ෙගොවි පිරිසක් ෙම් නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ 
යමක් හම්බ කරෙගන තිෙබනවා.  

රෙට් එතෙනෝල් අවශ්යතාෙවන් සියයට 40ක් ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙම් කර්මාන්තශාලා ෙදක නිෂ්පාදනය 
කරනවා කියලා කියන්ෙන්, ඒ පෙද්ශෙය් ෙගොවි මහත්වරුන්ටයි 
එහි පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් ෙසවනගල ව්යාපාරෙය් විතරක් ෙගොවි මහත්වරුන් 
හැටියට ෙම් නිෂ්පාදන කියාවලියට සම්බන්ධ වුණු පවුල් 3,900ක් 
සිටිනවා. ෙසේවක පිරිස 888ක් ඉන්නවා, ෙසේවා සපයන -ටැක්ටර් 
වැනි යන්ත සූත පාවිච්චි කරලා නිෂ්පාදන කියාවලියට උදවු කරන
- පවුල් 150ක් ඉන්නවා. සමස්තයක් වශෙයන් පවුල් 4,938ක් සීනි 
නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ සහ එතෙනෝල් නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ 
ජීවත් ෙවනවා. ඒ හා සමානවම පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම් සීනි 
නිෂ්පාදන කියාවලියට ෙගොවි මහත්වරු 7,250ක්, ෙසේවක පිරිස 
5,800ක්, සීනි නිෂ්පාදන කියාවලියට අනියම් වශෙයන් -ෙසේවා 
සැපයීම තුළින්- පවුල් 720ක් සම්බන්ධ ෙවනවා. සමස්තයක් 
වශෙයන් පවුල් 13,770ක් සම්බන්ධ ෙවනවා.  

ෙම් ආයතන ෙදක තුළින්  18,000ක් පමණ ජීවත් ෙවනවා. 
සමස්තයක් හැටියට මුළු ලංකාෙව්ම පවුල් 24,000කට, 
25,000කට ආසන්න පමාණයක් ෙම් කියාවලිය තුළින් -ගල්ඔය 
සීනි කර්මාන්තශාලාවත් ඇතුළුව ෙම් කර්මාන්තශාලා තුෙනන්- 
ජීවත් ෙවනවා.  

සීනි නිෂ්පාදන කියාවලිෙය් අතුරු ඵලයක් හැටියට තමයි 
එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන්. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු, තමන්ෙග් නිෂ්පාදන 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගන ෙගොස ් නියමිත මිලක් ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ අනිවාර්යෙයන්ම සීනි නිෂ්පාදනෙය් විතරක් 
ෙනොෙවයි, මද්යසාර නිෂ්පාදනෙය්ත් -එතෙනෝල් නිෂ්පාදනෙය්ත්- 
යම්කිසි කාර්ය භාරයක් සිද්ධ ෙවනවා. එම නිසා ෙම් ෙදකම 
හරියාකාරව කියාත්මක වුෙණොත් විතරයි ෙගොවි මහත්වරුන්ට 
ඒෙක් පතිලාභයක් ලැෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලය පුරාම අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, ෙම් නිෂ්පාදන 
කියාවලිය තුළ වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 267ක් ෙසවනගල සීනි 
සමාගෙම්ත්, රුපියල්ෙකෝටි 523ක් පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම්ත්, ඒ 
වාෙග්ම ගල්ඔය සීනි සමාගෙම්ත්, සමස්තයක් වශෙයන් රුපියල් 
ෙකෝටි 901ක මුදල් පමාණයක් අම්පාර සහ ෙමොනරාගල යන 
දිස්තික්ක ෙදක තුළ සංසරණය වන බව. අතිවිශාල පිරිසක් ගැනයි 
අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. අතිවිශාල මුදලක් ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් 
අතට ලැෙබන වැඩ පිළිෙවළක් ගැනයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. 
එෙහම නම් අපට තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව තමයි එතෙනෝල් 
භාවිත කරලා මද්යසාර, එෙහම නැත්නම් විවිධ බීම වර්ග 
නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් තමන්ෙග් නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන එතෙනෝල්වලට පමුඛතාව ලබා 
දුන්ෙන් නැත්නම් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and MR. SPEAKER took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කියා ෙගන ආෙව් පැල්වත්ත සහ 

ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලා ෙදෙක් නිෂ්පාදන කියාවලිය 
ගැනයි. ගරු කථානායකතුමනි, සීනි සංයුක්ත මණ්ඩලය 
කියාත්මක වන කාලෙය් දැනට අවුරුදු 15කට ෙපර සීනි 
නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ඒවා මිල දී ගැනීම පිළිබඳව ඔබතුමාත් 
සම්බන්ධ වුණු බව මට ෙහොඳට මතකයි. ඒ කාලෙය් අපට තිබුණා, 
කමෙව්දයක්. ෙම් වන ෙකොට ෙසවනගල සහ පැල්වත්ත සීනි 
කර්මාන්තශාලා ෙදෙක් විකුණා ගන්න බැරිව ලීටර් ලක්ෂ 6ක් සහ 
ලීටර් ලක්ෂ 7ක් අතිරික්තයක් වශෙයන් තිෙබනවා. ෙම් පමාණය 
විකුණා ගන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් නිෂ්පාදන සමාගම්වලට 
යම්කිසි බල කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් යම්කිසි 
කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ.  

 
මට මතකයි, ගරු රන්ජන් විෙජ්රත්න හිටපු ඇමතිතුමා ඒ 

කාලෙය් කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය භාරව සිටියා. ඊට කලින් එතුමා 
පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම් සභාපතිවරයා හැටියට සිටියා. එතුමා ඒ 
කාලෙය් කමෙව්දයක් ෙගනාවා, පිට රටින් යම් සීනි පමාණයක් 
ෙගෙනනවා නම් ඒ හා සමාන පමාණයක් ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදනෙයන් මිල දී ගන්න ඕනෑය කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙටොන් 
එකක් ලංකාෙව් නිෂ්පාදනෙයන් මිල දී ගන්න ෙකොට ෙටොන් 3ක් 
පිට රටින් ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්නා.  

 
අද ෙම් අතිරික්තයක් තිෙබන, එෙහම නැත්නම් විකුණා ගන්න 

බැරිව අහිංසක ෙගොවි මහත්වරු අමාරුෙව් වැෙටන ෙවලාවක ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කියා මාර්ගයක් අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙයෝජනා කර කියාත්මක කරනවා නම් ෙම් සමාගම් ෙදෙක් මුදල් 
අර්බුදයට එය ෙලොකු සහනයක් ෙවනවාය, එයට යම්කිසි 
පතිකර්මයක් ෙවනවාය කියා මා විශව්ාස කරනවා. එම නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් ආර්ථික 
තත්ත්වය ශක්තිමත් ෙවන්න නම්, අර කලින් කිව්වා වාෙග් ඒ 
අයෙග් දුප්පත්කම නැති කරන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් 
ෙගොවි මහත්වරුන්ට යම්කිසි මුදලක් ලැෙබන කියා මාර්ගයක් 
හැෙදන්න ඕනෑ. එහිදී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙගොවි මහත්වරුන් 
නිෂ්පාදනය කරන ෙදයට ෙහොඳ මිලක් ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම 
නිෂ්පාදනෙය් අතිරික්තයක් ඇති වන විධියට, ෙම් සමාගම්වලට 
විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පවත්වා ගන්ෙන් නැතුව, 
නිෂ්පාදනය කරන මද්යසාර සහ සීනි වාෙග් ෙද්වල් වුණත්  විකුණා 
ගන්න පුළුවන් ෙවෙළඳ ෙපොළක් හැෙදන්න ඕනෑය කියලායි මා 
විශ්වාස කරන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව එක කාරණයක් ඔබතුමාට මතක් 

කිරීමට මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. ෙම් කාරණය කියාත්මක 
කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට පුළුවන්කම 
තිෙබන බව මා විශ්වාස කරනවා.   විෙශේෂෙයන්ම ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කෙය් දුප්පත්කම නැති කරන්න ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ 
ශක්තිමත් කරලා ඉස්සරහට ෙගනියන්න එතුමා අපට ඒ 
සහෙයෝගය ලබා ෙදයි කියා විශව්ාස කරමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම  පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා 
 
[අ.භා. 6.06] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව් 

මෙග් මංගල කථාව කරන්නට ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. මධ්යම කඳුකරෙය්, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් ෙදවන 
වතාවටත් ෙම් ගරු සභාවට මා ෙතෝරා පත් කර එවන ලද ඒ බල 
පෙද්ශෙය් සිංහල ජනතාව, දවිඩ ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව 
යන ඒ සියලු ෙදනාටම මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව් 
පුද කර සිටිනවා. ෙමයට පථම අවස්ථාවක ෙම් ගරු සභාවට 
පත්ෙවලා ඉතාම ෙකටි කාලයක් ඉන්න හැකි වුණා. ඊට පස්ෙසේ 
අපට ෙම් ගරු සභාෙවන් යන්න සිද්ධ වුණා.  නැවතත් ඒ ජනතාව 
අපව විශ්වාස කරලා, අෙප් පක්ෂය විශ්වාස කරලා ෙම් ෙගෞරවනීය 
සභාවට  අපව පත් කළා.  

මට අද පළමුෙවන්ම කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබුෙණ් මුදල් 
අමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත්  
ඉදිරිපත් කරන ලද අංක 974 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය ගැනයි.  ඒ 
අනුව සුරාබදු ආදායම් ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මට 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා.  ෙම් සුරාබදු නිෙව්දනය අනුව මත්පැන් 
සහ බීර නිෂ්පාදනය  කරන හැම ආයතනයකින්ම රජයට රුපියල් 
මිලියන 200ක මාසික අය බද්දක් ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලීමක් 
කර තිෙබනවා.  එෙහම ෙගවන්න බැරි අය ඉන්නවා නම් ඒ අයෙග් 
සුරාබදු බලපත අෙහෝසි කරන්න ෙවනවා කියා තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාෙවන් කියන්ෙන්.  ෙම් රෙට්  මත්පැන් හා බීර නිෂ්පාදන 
ආයතන තිෙබන්ෙන් 24යි. එම නිෂ්පාදන ආයතන 24න් ආයතන 
4කට පමණයි ෙම් රුපියල් මිලියන 200 මාසයකට ෙගවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.  අනිත් ආයතන 20ම වසා දමන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ අය මට ලබා දීපු ෙතොරතුරු අනුව, ෙම් මුදල 
ෙගවන්නට නම්, අවම වශෙයන් එක ආයතනයකට මාසයකට 
මත්පැන් ගැලුම් 50,000ක්වත් නිෂ්පාදනය කර විකුණන්න සිද්ධ 
වනවා. 2014 වර්ෂෙය් ෙම් ව්යාපාරය තුළින් රජයට ලැබුණු 
ආදායම රුපියල් බිලියන 4ක පමාණයක් වනවා. ෙම් ෙහොර 
ව්යාපාර නතර වුණාට පස්ෙසේ ඒක බිලියන 10 දක්වා වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් මිල වැඩිවීම තුළ තවත් රුපියල් 
බිලියනයක් වැඩි වී තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ස්කාගාර තව 15ක් පමණ 
තිෙබනවා. ඒවා ස්පීතු නිෂ්පාදනය කරන ෙපෞද්ගලික සමාගම්.  ඒ 
සමාගම්වල  නිෂ්පාදනය කරන ස්පීතු රජය පැත්ෙතන් ස්ථානගත 
කරලා, එක ස්ථානයකින් ෙබදා හරින්න කටයුතු කෙළොත් තව 
රුපියල් බිලියන 4ක පමණ ආදායමක් රජයට  ගන්න පුළුවන්.  
ෙහොර පාෙර් යන ඒ එතෙනෝල් ව්යාපාරය නිසා  තමයි ෙම් මුදල් 
රජයට අහිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  එම නිසා ඒ ෙහොර ව්යාපාරය 
නතර වුණා නම් ෙම් රජය ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ඒ 
මුදල ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. එෙහම නැතුව එකපාරටම  
නිෂ්පාදකෙයකුට කිව්ෙවොත් රුපියල් මිලියන 200ක් මාසයකට 
ෙගවන්න කියා, මම කලින් සඳහන් කළ ෙපොඩි මිනිස්සු 20 
ෙදනාටම ඒ මුදල ෙගවන්න බැරුව යනවා.  ඒක තුළ ඒ අයෙග් 
ආයතන වහන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 50,000ක් පමණ 
රැකියා අවස්ථා නැති ෙවනවා. ෙපොල්ගස්වල නැගලා රා  අරෙගන 
ඒ ස්පීතු නිෂ්පාදනය කරන, එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය කරන අයෙග්  
රැකී රක්ෂා අහිමි ෙවනවා.  එම නිසා ෙම් කාරණය ගැන ෙසොයා 
බලා  කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ෙමය කියාත්මක 
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කෙළොත් ලක්ෂ එකහමාරක, ෙදකක පමණ රැකියා අහිමිවීෙම් 
තර්ජනයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙම් කටයුතු 
කියාත්මක කිරීම රජයට පවරාෙගන, රජය ඒවා කරන්ෙන් 
නැත්නම් එය ෙවනත් සමාගමකට පවරා, ඒ සමාගම තුළින්  ස්පීතු 
නිෂ්පාදන කියාවලිය සිදු කරන්න ඕනෑ. පැල්වත්ත, ෙසවණගල 
නිෂ්පාදන සමාගම් වාෙග් සමාගමකට පවරා එතැනින් නිෂ්පාදනය 
කරලා ෙබදා හැරීමට කටයුතු කෙළොත් ෙම් ආදායම රජයට ගන්න 
පුළුවන් කියන කාරණය මම විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝජනා කරනවා.   

මත්පැන්සල් ගැන කථා ෙකරුණා. විෙශේෂෙයන් මා 
නිෙයෝජනය කරන නුවරඑළිය දිස්තික්කය වතුකරෙය්  දුප්පත් 
අහිංසක ජනතාව ජීවත් වන පෙද්ශයක්. 1994 වන  ෙකොට ඒ බල 
පෙද්ශෙය්  අඹගමුව ෙකෝරළය තුළ තිබුෙණ් මත්පැන් සල් 32යි.  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වනෙකොට මත්පැන් සල් 70ක් 
තිෙබනවා. ෙකොපමණ පමාණයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ද?  ඒ, 
එක ෙකොට්ඨාසයක පමණයි. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ෙකොට්ඨාස 
05ක් තිෙබනවා. අෙනක් ඒවා මා ගණන් ගත්ෙත් නැහැ.  
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්ම 67ක් තිෙබන කථාවක් දැන් ෙමතැන 
කියැවුණා.  අපි කියන්ෙන් ඒවා නතර කරන්න එපා කියන එක 
ෙනොෙවයි. නතර කරන්න. නීත්යනුකූල ෙනොවන හැම ෙදයක්ම 
නතර කර රජයට ආදායම ලබා ගත හැකි වැඩ පිළිෙවළක් 
කරන්න.   

 එතෙනෝල් පිළිබඳව  දැන් විශාල වශෙයන් කථා කරනවා. 
එතෙනෝල් නැත්නම්  අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම හැම දරුවකුෙග්ම ඇ ෙඟ් ගාන්නත් ගන්නවා. 
ෙමොකද, ඕඩි ෙකොෙලොන් නිෂ්පාදනය කරන්න ගන්ෙනත් 
එතෙනෝල්. තීන්ත වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්න ගන්ෙනත් 
එතෙනෝල්. ඒ නිසා එතෙනෝල් ව්යාපාරය ෙහොර මගඩි ව්යාපාරයක් 
විධියට ෙගන යන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ඒ ෙහොරු ටික, තක්කඩි ටික 
අල්ලා හිර කර, රජයට ආදායම එන විධියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කෙළොත් අපට මීට වඩා ආදායමක් ගන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම, දැන් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙහොඳ 
තත්ත්වයට පත් වී තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. අද ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන ඒ අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර, තව තවත් පහසුකම් ලබා දීලා, 
ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කර රජයට නව ආදායම් එන 
විධියට කටයුතු කෙළොත් ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කම නැති කර ගන්න 
ඒ මුදල්වලින් පුළුවන්ය කියන එක සඳහන් කරමින් එයට ශක්තිය 
ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
05ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අද දින විවාදයට ගැෙනන නිෂ්පාදන 

බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය, ෙර්ගු ආඥාපනත 
යටෙත් වූ ෙයෝජනා කිහිපය, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් 

නිෙව්දනය සහ ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කවුරුන් විෙව්චනය කළත්, වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව  
පසු ගිය කාලෙය්  සිෙමන්ති ඇතුළුව ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට අවශ්ය 
කරන යකඩ සම්පූර්ණෙයන්ම තීරු බදු සහිතව ෙම් රටට 
ෙගන්වීමට අවසරය ලබා දුන්නා. පසු ගිය මැතිවරණ සමෙය්දී 
සමහරු යහ පාලනයට විරුද්ධව රජය ෙම් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට 
ලබා දුන් ශක්තිය  ගැන කියනවා ෙවනුවට,  ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය බිඳ 
වැටුණු බවක් හුවා දක්වන්න දැඩි උත්සාහයක් දැරුවා. හැබැයි, ෙම් 
වනෙකොට ඉදිරිපත් වුණු අණපනත් ඇතුළු රජෙය් ලියකියවිලි 
අනුව ඒ උත්සාහය ඇත්තටම අසාධාරණ බව ෙහොඳටම ෙපනී 
යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, බාස්මතී සහල් සීමාසහිත පමාණයක් 
ෙම් රටට ෙගන්වීමටත්, රුපියල් 35ක මුදලක් කිෙලෝවකට තීරු 
බදු වශෙයන් අය කිරීමටත් රජය කටයුතු කළා. ෙම් කරුණ ගැන 
සමහරු කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් කිසිම ඉහළ මට්ටෙම් 
ෙහෝටලයක බාස්මතී සහල් භාවිත කරන්ෙන් නැති විධියටයි. ඒ 
ෙගොල්ලන් කියනවා, "බාස්මතී සහල් ෙම් රටට ෙගන්වන්න ඕනෑ 
නැහැ. ලංකාෙව් සහල්වලින් ඔක්ෙකෝම කරන්න පුළුවන්" කියා.  
නමුත් ඉහළ මට්ටෙම් ෙහෝටල්වල බාස්මතී බත් වැඩි මිලකට 
වාෙග්ම සුෙඛෝපෙභෝගී ආහාරයක් විධියට විකුණන බව කවුරුත් 
මතක තියා ගන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් බහුතරයක් 
තවමත් පරිහරණය කරන්ෙන් ෙපොදු පවාහන ෙසේවයයි.  ඒ නිසා  
ෙම් රටට ගැළෙපන බස් රථ වශෙයන්  ටිකක් පැරණි බස් රථ 
ෙගන්වීම සම්බන්ධෙයන් මා වරදක් දකින්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම 
පසු ගිය කාලෙය් විවිධ රටවලින් සුෙඛෝපෙභෝගි බස් රථ 
ෙගන්වූවත් අපි හැෙමෝම දන්නවා, අධි ෙව්ගී මාර්ගවල පවා ෙමම 
බස් රථ පිළිගැනීමට ලක් වුණු බව. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
කරන කරන හැම ෙද්ම වැරදියි කියන්ෙන් නැතිව යථාර්ථය 
ෙත්රුම් අරෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ.    

 ග්ලයිෙෆොෙසේට් ෙගන්වීම තහනම් කර තිබියදීත් දිගින් දිගටම 
ග්ලයිෙෆොෙසේට් ෙගන්වූවා. ඒත් දැන් ෙම් තහනම ආණ්ඩුෙවන් 
සියයට සියයක්ම කියාත්මක කරෙගන යනවා.  ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම ව්යර්ථ කරන්න හැකියාව ලැෙබ්වි 
කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, නිධන්ගත වකුගඩු ෙරෝගෙය් 
එක සාධකයක් ෙමය බව හැෙමෝම දන්නවා.  

ෙහෝටල්වලට සහ ඇල්ෙකොෙහොල් නිෂ්පාදනාගාරවලට 
මසකට රුපියල් මිලියන 200ක බද්දක් පැනවීම තුළින් ෙම් රෙට් 
මත්පැන් පරිහරණය සහ නිෂ්පාදනය සීමා කරන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා අප විශ්වාස කරනවා.ෙමය සීමා කරන්න මීට වැඩිය  තහංචි 
පනවන්න කමයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙමය සාර්ථක කමයක් බව 
පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 6.16] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින විවාදයට ගන්නා නිෂ්පාදන බදු 

(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය, ෙර්ගු ආඥාපනත 
යටෙත් ෙයෝජනාව, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නිෙව්දනය සහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග ගැන කථා 
කිරීමට ඔබතුමා අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම 
ඔබතුමන්ට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මට ලැබී ඇති සීමිත කාලය තුළ ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අද දිනෙය් ෙම් වැදගත් 
සාකච්ඡාව ෙවනතකට ෙයොමු කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්  මහනුවර  දිස්තික්කයයි. ඒ වාෙග්ම, 
අෙප් පළාත වන මධ්යම පළාෙත් වැෙවන කිතුල් ගස පිළිබඳව මට 
ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ යමක් පකාශ කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විට ෙපොල් කර්මාන්තය 
පිළිබඳව කිව යුතුයි. අරක්කු නිෂ්පාදනය සඳහා අද ෙපොල් රා 
පෙයෝජනයට ගැනීම සිදු කරනවා. පැරැන්නන් මහා සම්පතක්, 
මහා ජීවෙනෝපායක් කර ගත් කිතුල් ව්යාපාරය සම්පූර්ණෙයන් 
ඇන හිට තිෙබන අතර, කිතුල් ව්යාපාරෙයන් නඩත්තු වුණු, ඒ 
ජීවන වෘත්තීයන් කියාත්මක වුණු සියලු ෙදනාට අද ෙහනහුරා 
ලබා තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා එෙසේ පකාශ කෙළේ, කිතුල් ගසකට 
උණ ගහක් බැන්ද ෙව්ලාෙව් ඉඳලා ෙපොලීසිය පන්නනවා. 
ෙපොලීසිය වැරැදියි කියා මා කියනවා ෙනොෙවයි. අද රෙට් තිෙබන 
රාජ්ය පතිපත්ති සමඟ කිතුල් ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන් කවුරුත් 
ෙසොයා ෙනොබැලීෙමන් ෙම් ව්යාපාරය කරන සියලු ෙදනාට ඒ 
අභාග්යසම්පන්න තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම් වැදගත් සභාෙව්, ෙම් ෙගෞරවනීය 
සභාෙව් ඔබතුමන් මූලාසනය ෙගන සිටින ෙව්ලාෙව්දී, කිතුල් 
ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාට ෙයෝජනා කර සිටිනවා. 

ෙපොල් රා කර්මාන්තය වාෙග්ම කිතුල් ෙතලිජ්ජ යම් කිසි 
නිෂ්පාදනයක් සඳහා උපෙයෝගී කර ගන්නවා නම් වැදගත් කියා මා 
හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර, මාතෙල් හා නුවරඑළිය 
දිස්තික්කවල සහ සබරගමු පළාෙත් රත්නපුර සහ කෑගල්ල 
දිස්තික්කවල කිතුල් ගස් බහුලව තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ඒ 
කිතුල් ගස් කවුරුත් වවපුවා ෙනොෙවයි. සතුන් නිසා තමයි කිතුල් 
ගස් නැවත නැවත පැළ වන්ෙන්. සතුන් මාර්ගෙයන් තමයි කිතුල් 
ගහ පැළ ෙවන්ෙන්. නමුත්, අද රටට විශාල ආදායමක් ගන්නට 
පුළුවන් කිතුල් සම්පත පැත්තකට දමා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය මා ෙයොමු 
කර සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් රෙට් බදු සහ දඩ මුදල් 
පිළිබඳව අපි යම් කිසි කතිකාවතක් කරනවා නම්, විෙශේෂෙයන්ම 
අද රෙට් පවතින සමහර නීති පිළිබඳව දුර්වල තත්ත්වයන් අපට 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. මම එෙහම කිව්ෙව් ගරු 
කථානායකතුමනි, අද ෙපොලීසිෙය් රථ වාහන පිළිබඳව කටයුතු 
කරන -ඒ රාජකාරී කරන- ෙපොලිස් නිලධාරින්ට රාජකාරී සඳහා 
පාරට ආවාම අඩුම ගණෙන් නඩු දහයක්වත් සවසට ෙගන යන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනවලට වඩා 
තිෙරෝද රථ පදවන්නන් තමයි ෙම් සඳහා ෙගොදුරු වන්ෙන්; අහිංසක 
පිරිස තමයි අද නීතියට යටත් වන්ෙන්.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

 ඒ නිසා ෙම් තිෙරෝද රථ පදවන්නන් සහ තිෙරෝද රථවලින් 
ජීවත් වන ඒ ජනතාව ආරක්ෂා කර ගන්න කියා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. මා ෙපොලීසියට ෙදොස් කියනවා 
ෙනොෙවයි. ෙපොලීසිය රාජකාරි කළ යුතුයි. හැබැයි, උෙද් පාරට 
ආවාම ඒ දිනෙය් රාජකාරි හැටියට ෙපොලීසිය නඩු 10ක්, 15ක් 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම් අයට සාධාරණයක් 
කිරීම සඳහා රාජ්ය පතිපත්තියක් හැටියට යම්කිසි පියවරක් 
ගන්නවා නම් ෙහොඳයි කියන ෙයෝජනාව කරමින්, ගරු 
කථානායකතුමනි, මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ්ය අමාත්යතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 6.21] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ්ය  
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය අතුරු අය වැෙය්දී ඉදිරිපත් 
කළ ෙයෝජනා ගැසට් පතය මඟින් නීත්යනුකූල කිරීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, විපක්ෂය 
විසින් එහි නීතිමය කරුණු පිළිබඳව යම්කිසි අදහස් කිහිපයක් 
පකාශ කරලා, ඊට විෙරෝධයක් දැක්වූවා. නමුත්, ඒවාෙය් 
නීත්යනුකූල පැත්ත වැරැදියි කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ඊළඟ අය වැෙය්දී ඒවාෙය් නීත්යනුකූල පැත්ත 
පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ගැසට් පතය මඟින් ඉදිරිපත් කර 
ඇති බදු කමය ස්ථාපිත කිරීම තුළ රුපියල් බිලියන 2.5 සිට 
බිලියන 11ක් දක්වා වූ ෙම් රටට ෙනොලැබුණු බදු පමාණයක් පසු 
ගිය වකවානුව තුළදී අපට ලැබී තිෙබන බව මා ෙපන්වා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්, නීතිය තදින් කියාත්මක කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවා කියන එකයි.  ෙකෙසේ ෙවතත්, 
මත්පැන් සහ මත් දව්යවලින් ලැෙබන බදු පමාණය රටකට සුබදායී 
ෙවනවා කියා මා කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා පැහැදිලිවම කිව්ෙව්, ෙම් 
කමෙයන් අප ඈත් විය යුතුයි කියායි. නමුත්, ඒෙකනුත් රටට බදු 
පමාණයක් ෙනොලැෙබනවා නම් ඒවා ලබා ගැනීම ට නීතිය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගැනීම අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සිදු කර තිෙබනවා.  
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ඉදිරි කාලෙය්දී බදු පදනෙම් -tax base එෙක්- යම්කිසි 
කමවත්භාවයක් ඇති කළ යුතුයි කියා අප කල්පනා කරනවා. ෙම් 
රෙට් සරල බදු කමයක් ඇති කළ යුතුයි කියන එකයි අෙප් අදහස. 
එෙහම නැතිව හැම එෙකන්ම බදු අය කර ගැනීම තුළ 
විවිධාකාරෙයන් පීඩාවට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා වූ කමෙව්ද 
ඉදිරි කාලෙය්දී අප අනුගමනය කළ යුතුයි. ඉදිරි අය වැෙය්දී ඒ 
සඳහා යම් යම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය සහ ෙලෝක ආර්ථිකය පිළිබඳවත්, 
අපට මුහුණ පාන්න සිදු වන ඉදිරි කාරණා පිළිබඳවත් පසු ගිය 
අඟහරුවාදා විනාඩි 45ක් තිස්ෙසේ මා ෙම් ගරු සභාෙව් විගහ කළා. 
අකමැත්ෙතන් වුවත්, අපට යථාර්ථය පකාශ කරන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. 2007 දී ඇති වුණු ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය තවමත් 
යහපත් අතට හැරී නැහැ. ෙලෝක ආර්ථිකෙය් වර්ධන ෙව්ගය 
තිෙබන්ෙන් තවමත් සියයට 2යි. එය සියයට හතර දක්වා වැඩි 
ෙනොවුෙණොත්, විෙශේෂෙයන්ම අප වැනි රටකට එහි පතිඵල විඳින්න 
සිද්ධ ෙවනවා. ආසියාෙව් තිෙබන රටවල් අතරින් චීනයට ෙම් 
අවුරුදු ෙදක-තුන ඇතුළත තමන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු තැනට 
යන්න පුළුවන්කමක් ලැබී නැහැ. ෙමොකද, චීන ආර්ථිකෙය් වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 6.5ක, 6.8ක පමාණයක නවතින තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අප ඉදිරිෙය්දී එන ගැටලුවලට 
මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් නිසා බදු කම සකස් කිරීෙම්දී 
ජනතාව පීඩාවට පත් ෙනොකර, කළමනාකාරිත්වයක් ඇතිව රට 
ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව අපට කල්පනා 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝක ආර්ථිකය ෙහට දින 
යහපත් ෙවයි කියා අපට කියන්න බැහැ. ෙමොකද, පැති කීපයක් 
අපට තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දැනට තිෙබන මැදෙපරදිග 
යුද්ධයත්, රුසියානු ආර්ථිකයට වුණු බලපෑමත්, චීන ආර්ථිකෙය් 
තිෙබන පසු බෑමත් යන කරුණු සියල්ලත් එක්ක ඉදිරි කාලය තුළ 
අපට ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
අෙප් බදු පදනම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ අෙප් වැඩ පිළිෙවළ 
කුමක්ද කියා අප කල්පනා කළ යුතුයි.  

ෙදවැනි කාරණය වශෙයන් බලන්න තිෙබන්ෙන්, ෙමරට 
කර්මාන්තකරුවන්, ආෙයෝජකයන් සහ ව්යාපාර කිරීමට සූදානම් 
පිරිස එම වැඩ පිළිෙවළට එකඟද කියන එකයි.    

තුන්වැනි කාරණය තමයි අපි අලුත් ආෙයෝජකයන් 
ආකර්ෂණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. හතරවැනි 
කාරණය තමයි ඔවුන්ට පිරිනමන දිරිගැන්වීම් ෙමොනවාද කියන 
එක. පස්වැනි කාරණය තමයි ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් ඍජු 
ආෙයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම අපට පමාණවත්ද කියන එක. 
හයවැනි කාරණය තමයි අපි ෙම් තරම් සංවර්ධනය කරලා තිෙබන 
යටිතල පහසුකම්, ආෙයෝජනයට ෙකොච්චර පතිලාභයක් හැටියට 
ලැබිලා තිෙබනවාද කියන එක. හත්වැනි කාරණය තමයි පවත්නා 
ආයතනික සහෙයෝගිතාව, අපි ආෙයෝජකයන් දිරිගන්වනවාද 
කියන එක. අවසාන කාරණය තමයි අපි කවර ආකාරයකින් මානව 
සම්පත භාවිත කරනවා ද කියන එක. ෙමන්න ෙම් කරුණු පිළිබඳව 
අප නැවත වරක් සමාෙලෝචනයක් කරන්න අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා හැම මූලාශයකින්ම රජෙය් ආදායම ඉහළ 
නැංවීමට බදු අය කර ගන්නවා ෙවනුවට බදු පදනම ශක්තිමත් 
කරලා අපි ඉදිරිෙය්දී බදු ෙගවන්නන්ට පහසුකම් සලසනවා 
වාෙග්ම රජෙය් ෙද්ශපාලනඥයන්, නිලධාරින් ඇතුළු සියලු 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ෙම් අලුත් කමෙව්දය සකස ් කර ගැනීම 
සඳහා ලබා ගැනීමට අපට සිදු වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
නිසා ෙම් සඳහා සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ඉදිරි කාලය තුළදී 
අපට අවශ්ය වනවා. කාලය අවසන් නිසා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

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

ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව 
சுங்கக் கட்டைளச்சட்டம்: தீர்மானம் 

CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION 

 
I 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(235 වැනි අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.  

(2015 ජනවාරි 29 දිනැති අංක 1899/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
II 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(235 වැනි අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්  2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.  

(2015 ෙපබරවාරි 26 දිනැති අංක 1903/40 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

 
 

III 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් 2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.  

(2015 මැයි 5 දිනැති අංක 1913/3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

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

399 400 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සුරාබදු ආඥාපනත : නිෙව්දනය 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம்: அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(52 වැනි අධිකාරිය වන) සුරාබදු ආඥාපනෙත් 32 වැනි වගන්තිය සමග 
කියවනු ලබන 25 වැනි වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු බලපත සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙපබරවාරි 13 දිනැති අංක 
1901/19 දරන අති වි ෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.20 
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 974 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : නිෙයෝග 

இறக்குமதிகள், ஏற் மதிகள் (கட் ப்பா ) 
சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 
REGULATIONS 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර 

ෙව ෙළඳ අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංෙශෝධිත 1969 
අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි වගන්තිෙය් 
(3) වැනි උපගවන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එම 
පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2015 ජුනි 11 දිනැති අංක 1918/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලැබ, 2015.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත 
කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

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

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා. 

Order, please! ෙම්  කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන 
ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 

දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

නාය යෑමට ඉඩ ඇති ස්ථානවල වාසසථ්ාන ඉවත් 
කිරීම 

மண்சாி  அபாய ள்ள இடங்களி ந்  
கு யி ப் க்கைள அகற் தல் 

EVACUATION OF ABODES IN LOCATIONS VULNERABLE TO 
LANDSLIDES  

 

[අ.භා. 6.27] 
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"දිවයිෙන් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල නාය යෑමට ලක් වීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන 
ජාතික ෙගොඩනැගිලි, පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් (NBRO) හඳුනා ෙගන 
ඇත. ෙමයින් ෙබොෙහෝ ස්ථානවල පිහිටි වාසස්ථාන ඉවත් කළ යුතු බවට 
උපෙදස් දී ඇත. ෙබොෙහෝ ජීවිත හානියට පත් වූ ඌව පළාෙත් මීරියබැද්ද 
පෙද්ශයද, මධ්යම පළාෙත් වැදමුල්ල පෙද්ශයද නාය යෑම පිළිබඳව ෙපර 
දැනුම් දීම් කළ පෙද්ශයන් ය. ජීවිත හානියක් සිදු විය හැකි බව දැන ෙගනද 
එහි සිටි ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට වතු පාලකයන් ෙහෝ අදාළ රජෙය් 
ආයතනයක් ෙහෝ කිසිදු කියා මාර්ගයක් ෙගන ෙනොතිබුණි. ෙමවැනි 
අවදානම් සහිත ෙබොෙහෝ ස්ථාන පිළිබඳව ද වාර්තා ෙකොට ඇත. එම 
ස්ථානවල පිහිටි වාසස්ථාන ඉවත් කිරීමට කඩිනමින් කියා කළ යුතුව 
තිෙබ්. ඒ සඳහා සුදුසු කියාමාර්ගයක් කඩිනමින් ගත යුතු බවට ෙමම 
සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව හැටියට නාය යෑෙම් අවදානම පිළිබඳව වූ ෙමම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මුලින්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම අසරණ තත්ත්වයට පත් 
වී සිටින දුගී දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් සභාව තුළ හඬක් 
නංවන්නට මට අවස්ථාව ලබා දුන් මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා මාෙග් මාතෘකාවට පිවිෙසනවා.  
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නාය යෑම පිළිබඳ ෙම් මාතෘකාව තුළ පධාන වශෙයන් කරුණු 
ෙදකක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා උත්සාහ කරනවා. 
පසු ගිය කාලෙය්දී ආපදාවට ලක් වී අද වන තුරු කිසිම සහනයක් 
ෙනොලැබ සිටින ජනතාව පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම අද වන විට නාය 
යෑෙම් අවදානම් තත්ත්වයට පත් වී තිෙබන පෙද්ශවල සිටින 
ජනතාව පිළිබඳවත් මා පළමුෙවන්ම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මීට හරියටම වසරකට පමණ ෙපර 2014 
ඔක්ෙතෝබර් 29වැනි දා ෙකොස්ලන්ද, මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් සිදු වුණු 
නාය යෑෙමන්, තමන්ෙග් දහඩිය මහන්සිය ෙහළා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් දායකත්වය ලබා දුන් වතුකරෙය් 
දුගී දුප්පත් වතු කම්කරුවන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයින් 37 
ෙදෙනක් මහ ෙපොෙළොවට යටපත් වුණා. එයින් ෙදොෙළොස් 
ෙදෙනකුෙග් මළ සිරුරු පමණයි ෙගොඩ ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. 
තමන්ෙග් අම්මා තාත්තා නැති වුණු දූ දරුවන්ට, සැමියන් නැති 
වුණු බිරින්දෑවරුන්ට අවසන් වශෙයන් තමන්ෙග් අම්මා 
තාත්තාෙග්, තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයාෙග්, තමන්ෙග් බිරිඳෙග් 
මුහුණ බලා ගැනීමටවත්, ඔවුන්ෙග් අවසන් කටයුතු සිදු කිරීමටවත් 
ෙනොහැකි වුණා. 

එවැනි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් වුණු මීරියබැද්ද 
කලාපය නාය යෑමට ලක් විය හැකි අවදානම් කලාපයක් හැටියට 
ඊට ෙපර අවස්ථා ගණනාවකදීම දන්වා තිබුණා. නමුත් ඒ ජනතාව 
එතැනින් ඉවත් කරන්නට රාජ්ය නිලධාරින්, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ෙහෝ එම පෙද්ශෙය් වතු කළමනාකරණය විසින් 
කිසිම පියවරක් අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සිදු වීෙමන් පස්ෙසේ 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් කියා සිටියා, "අපි 
ඒ ජනතාවට එතැනින් ඉවත් ෙවන්න කියලා කලින්ම දැනුම් දීලා 
තිබුණා, නමුත් ඒ ජනතාව එතැනින් ඉවත් වුෙණ් නැහැ" කියලා. 
අවුරුදු සියයකට වැඩි කාලයක් එම වතු යාෙය් ජීවත් ෙවච්ච ඒ දුගී 
දුප්පත් ජනතාවට ඒ පෙද්ශෙයන් ඉවත් ෙවන්න කියන අණ  ලබා 
දීෙමන් පමණක් ඒ ජනතාව සෑහීමකට පත් කරන්න පුළුවන් ද? ඒ 
පෙද්ශෙය් නාය යෑෙම් අවදානමක් තිෙබනවාය කියලා දැන දැනම 
ඒ ජනතාව ෙබ්රා ගන්නට රජයත්, ඒ වතු කළමනාකරණයත් 
කිසිම පියවරක් ෙනොෙගන ඒ ජනතාව බිල්ලට දීෙම් කියාවක් තමයි 
ඒ අවස්ථාෙව්දී සිද්ධ වුෙණ්. ඒ සිදුවීම  ෙවලා අද වනෙකොට 
අවුරුද්දක් නිමා ෙවලා තිෙබනවා. තවමත් ඒ ජනතාව ඉන්ෙන් 
ටකරන්වලින් හැදූ අඩි 10 x 12  තාවකාලික කූඩාරම්වල. පවුල් 
75ක් පමණ ඒ පෙද්ශෙය් ෙත් කර්මාන්තශාලාවක ජීවත් ෙවනවා. 
ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත නිවාස වැඩ පිළිෙවළ 
අද වන තුරු කියාත්මක කරලා නැහැ. ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ 
වගකීම බාර ගත යුත්ෙත් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශයයි. 
ෙම් මීරියබැද්ෙද් වතු කම්කරු පවුල්වල ජනතාව මහ ෙපොෙළොවට 
යට වීෙමන් පසුව රටට ෙලෝකයට ෙහළි වුණා, ''අවුරුදු සියයකට 
වඩා පැරැණි ලයින් කාමරවල තමයි අපි ජීවත් වන්ෙන්, අපට ජීවත් 
වීමට අවශ්ය නිවාස තනා ෙදන්න'' කියන පණිවුඩය. ෙම් 
වතුකරෙය් ජීවත් වන සියලුම ජනතාවට ෙනොෙවයි, අඩුම වශෙයන් 
ආපදාවට පත් ෙවලා ඉන්න ඒ පවුල් 75ටවත් නිවාස  හදලා 
ෙදන්න අවුරුද්දක කාලයක් තුළ ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. මුදල් 
ප ශ්නයක් තිෙබනවාය කියන කාරණය අපට හිතා ගන්නට බැහැ. 
එක නිවසක් තනන්නට රුපියල් මිලියන 1.2ක් වාෙග් මුදල් 
පමාණයක් තමයි අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව, රුපියල් මිලියන 90ක් 
- ෙකෝටි 9ක - පමණ  වූ මුදලක් තමයි ෙම් සියලුම ෙගවල් 
තනන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්. ෙම් ජනතාවෙග් අවශ්යතාව පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් නැතිව, ෙනොසැලකිලිමත් ෙලස ඒ 
ජනතාව අත්හැරලා තිෙබන තත්ත්වයයි එයින් අපට ෙහළිදරවු 
ෙවන්ෙන්. 

ෙම් සිද්ධිය සමඟම තවත් සිද්ධියක් දැනට මාස කීපයක ට ෙපර 
මධ්යම පළාෙත් ෙවදමුල්ල  Lily’s Land Division එෙක් සිද්ධ 
වුණා. ඒ නාය යෑෙම් සිද්ධිෙයනුත් හත් ෙදෙනකු මිය ගියා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දීත් කිව්ෙව්, ඒ පෙද්ශයත් නාය යෑෙම් අවදානමක් 

තිෙබන පෙද්ශයක් හැටියට  NBRO  එෙකන් මීට කලින්ම දන්වා 
තිබුණු බවයි. නමුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ෙහෝ  වතු 
කළමනාකරණය හරහා ෙහෝ ඒ ජනතාව ඉවත් කිරීමට කිසිම වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්ෙකන් අපට පැහැදිලි 
ෙවනවා, ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නවලට  රජෙය් ආයතන 
සෘජුව ඉදිරිපත් ෙවලා, ඒ පශ්න නිරාකරණය කරන්නට කටයුතු 
කරන්ෙන් නැති බව. රාජ්ය පරිපාලන යන්තය නගරය තුළ සහ 
ඈත ගම්බද පෙද්ශවල කියාත්මක වන විධියට වතුකරය  තුළ 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ෙම් වාෙග් ස්ථානයක් ගැන ගාම නිලධාරි හරහා දැනුම් 
දුන්නාම, NBRO එෙකන් ඒ සථ්ානය පරීක්ෂා කළ ගමන්  ඒ 
විස්තරය වත්ෙත් කළමනාකරණයට දැනුම් ෙදනවා. ඒත්, 
වත්ෙතන් ඒ පිළිබඳව කිසිම පියවරක් ගන්ෙන් නැහැ. රජෙය් 
අමාත්යාංශයක් වශෙයන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙයන් 
ඒ පිළිබඳව සලකා බලා ඒ  ජනතාව ෙවනුෙවන් අවශ්ය පියවර 
ෙනොගත් නිසා මීරියබැද්ද සිදු වීෙමන් හා Lily’s Land Division 
සිදු වීෙමන් අෙප් ජනතාව බිල්ලට ෙදන්නට සිදු වුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නැවත වරක් අහන්ෙන්, 
මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් පවුල් 75 ෙවනුෙවන් තනන ඒ නිවාස කවදා 
වන ෙකොට ඒ ජනතාවට ලබා ෙදනවාද කියලායි. ඒ ගැන ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය වගකීෙමන් කිව යුතුයි. ඒ ඍජු 
වගකීම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය භාර ගන්නට ඕනෑ.  

අවුරුද්දක කාලයක් හමාර වන ෙකොට -ඊෙය්-ෙපෙර්දා වන 
ෙකොට- ඒ ජනතාවට පාරට බැහැලා, උද්ෙඝෝෂණය කරලා 
තමන්ෙග් නිවාස පශ්නය නැවත සැරයක් ෙම් රජයට ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. එදා හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම, හැම 
ෙද්ශපාලන නායකෙයක්ම ෙම් මීරියබැද්ද සිදුවීම ෙද්ශපාලනමය 
වශෙයන්  හරවා ගන්නට උත්සාහ කළා.  ඒත් පසු ගිය අවුරුද්ද 
තුළ ඒ ගැන කිසිම පියවරක් ගන්ෙන් නැතුව ඒ සිද්ධිය ෙනොසලකා 
හැරලා,  ඒ අවුරුද්ද ඉවර වන ෙකොට බදුල්ෙල් ඉඳලා ඇමති 
ෙකෙනක් ඇවිල්ලා ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හමු ෙවලා, 
එයා  සමඟ පින්තූරයක් අරෙගන පත්තෙර් පළ කරනවා, "දැන් 
පශ්න ඉවරයි. අපි පශ්නය ඉවර කරලා ෙදනවා" කියලා. මම ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමාට කියනවා, ෙම් පශ්නය සඳහා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය ඍජුවම සම්බන්ධ වන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒ වගකීම පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ  පැහැර හැරීම 
අෙප් ජනතාවට කළ ඉතා ෙලොකුම අසාධාරණයක් හැටියටත් මා 
ගරු සභාවට දැනුම් ෙදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් NBRO එක විසින් අෙප් 
මහනුවර දිස්තික්කෙය්ත් නාය යා හැකියි කියා හඳුනා ගත් ස්ථාන 
කීපයක් තිෙබනවා. ඒ ස්ථානවලින් ජනතාව ඉවත් කරන්නට 
අදාළ වතු කළමනාකාරිත්වයට හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
නිලධාරින්ට  අවශ්ය ෙතොරතුරු ලබා දී තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් වන 
තුරු ඒ පිළිබඳව කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ඒ ආයතන මඟින් ඉදිරිපත් 
කර නැහැ.  

ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව පිළිබඳව වූ පශ්නෙය් දී මා කලින් 
කිව්වා වාෙග් රාජ්ය පරිපාලන යාන්තණය හැම විටම උත්සාහ 
කරන්ෙන්, ෙම් වතුවල ජනතාව පැත්තක තියලා, වතුවල 
ජනතාවෙග් පශ්නෙයන් ගැලවිලා යන්න සූතයක් හදන්න මිසක්, 
ඒ වතුවල ජනතාවෙග් පශ්නය විසඳීමට  සූතයක් හදන්න 
ෙනොෙවයි.   

අෙප් ජනතාව  රෙට් යහ පාලනය ඇති කිරීම සඳහා පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, යහ පාලනය විශ්වාස කරලා මහ 
මැතිවරණෙය්දීත්  ඡන්දය ලබා දී තිෙබනවා. එෙහම ඡන්දය ලබා 
දුන්නාට පස්ෙසේත් ෙම් රාජ්ය පරිපාලන යාන්තණෙය් කියාත්මක 
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වන වැඩ පිළිෙවෙළේ කිසිම ෙවනසක් දකින්නට නැහැ. ඒ ආපදාවට 
පත් වී සිටින අෙප් ජනතාව වාෙග්ම, ෙහට, අනිද්දා ෙහෝ තව 
මාසයකින් ෙහෝ තමන්ෙග් ජීවිතයට අනතුරක් සිද්ධ විය හැකියි 
කියන පෙද්ශවල ජීවත් වන ඒ ජනතාවත් ඉවත් කිරීමට කඩිනම් 
පියවරක් ගන්නට ඕනෑය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු 
සභාවට මතක් කර සිටිනවා. 

රජෙය් පරිපාලන නිලධාරින් වතු අධිකාරින් මාර්ගෙයන් 
කරන්න ඕනෑ වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරයට කරන්ෙන් නැති නිසා 
වතු අධිකාරින්, වතු කළමනාකරුවන් ඒ වතුවල බලය අතට 
අරෙගන, ඒ ජනතාව වහල් ජනතාව හැටියට, ෙකොන් කළ ජනතාව 
හැටියට පත් කර ෙගන ඉන්නවා. මා උදාහරණයක් කියන්නම්. 
ලයින් කාමර අසල ඒ ජනතාව විසින්ම වවාගත් ෙලොකු ගස් 
තිෙබනවා. ඉතා අනතුරුදායක එවැනි ගසක් කපා ඉවත් කර 
දමන්නට වතු අධිකාරින්ෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටින විට කියනවා, 
ගාම නිලධාරිෙගන් අවසර ගන්න කියලා. ගාම නිලධාරි ළඟට 
ගියාම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ළඟට යවනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
මාර්ගෙයන් නැවත වතු අධිකාරිවරයාට දැනුම් ෙදනවා. ඒ විධියට 
ඒ ජනතාවෙග් පශ්නයට අවශ්ය විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැතුව මාස 
ගණනක් ඒ පශ්නය ඇෙදනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ඒ වුණාට, ඒ වතු අධිකාරිතුමාෙග් බංගලාව අසල ගසක් 

තිෙබනවා නම්, ඔහුට ඕනෑ ෙව්ලාවක ඒක කපා දැමීමට අවස්ථාව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය්  
නිලධාරින් හරහා වතුකරෙය් පීඩනයට පත් වී සිටින, කරදරයට 
පත් වී සිටින ඒ ජනතාව ෙබ්රා ගන්නට විෙශේෂ  වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයොදන්නට ඕනෑය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාවට කියා සිටිනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න. 

இ தியாக, எங்க ைடய  இந்த மீாியெபத்த பகுதியிேல 
மைலயக மக்க ைடய டைமப் க்கான ஓர் எ ச்சிைய 
ஏற்ப த்தி, மண்ேணா  மண்ணாக ஒன் ேசர்ந்தி க்கின்ற 
எங்க ைடய உற க க்கு இப்பாரா மன்றத்தில் 
என் ைடய தலாவ  பிேரரைணைய ம்  இவ் ைரைய ம் 
சமர்ப்பணம் ெசய்கின்ேறன். அத் டன், அவர்க க்காக 
நாங்கள் என் ம் குரல்ெகா ப்பேதா , மைலயகத்திேல 
இ க்கின்ற ட் ப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு ன்னின்  
ெசயற்ப ேவாெமன் ம் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம். 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mylvaganam 

Thilakarajah. You have five minutes.  

 
[பி.ப. 6.42] 

 

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

மீாியெபத்த மண்சாி  அனர்த்தம் இடம்ெபற்  ஓராண்  
ர்த்தியாகிவிட்ட . அந்த மக்கள் தங்கள  வாழ்விடக் 

ேகாாிக்ைகக்காக தியி றங்கிப் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்ற 
காலகட்டத்திேல ெகளரவ உ ப்பினர் ேவ  குமார் அவர்கள் 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண லமாக அைத மீண் ம் 
நிைன ப த்தி ள்ளார். மீாியெபத்த மாத்திரமல்ல, 
அ ேபான்   மைலநாட் ப் பிரேதசங்களிேல பல்ேவ  
இடங்களில்  ஏற்ப ம் மண்சாி  குறித்  இந்த சைபயின் 
கவனத்ைத ஈர்த்தி க்கின்றார். அவர  பிேரரைணைய நான் 
ஆேமாதிக்கின்ேறன். 

வெர யா மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்றவைகயில் அங்குள்ள 5 
பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ேம இந்த ஆபத்  நிைறந்த 
தன்ைம காணப்ப கின்ற  என்பைத இந்த உயர்ந்த 
சைபயிேல ெதாிவிக்கேவண் ய ெபா ப்  எனக்கு 
இ க்கின்ற . இன்  காைல நான் ெபற் க்ெகாண்ட 
தகவ ன்ப , வெர யா மாவட்டத்தில் மாத்திரம் 1,098 
இடங்கள் மண்சாி  இடம்ெபறக்கூ ய இடங்கெளன NBRO 
எனப்ப கின்ற ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி  நி வன 

ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக்கின்றன. அங்கி ந்  உடன யாக 
மக்கள் ெவளிேயற ேவண் ெமனக் ேகாாிக்ைக 
வி க்கப்பட்டதாக அந்தத் தகவல்கள் குறிப்பி கின்றன. 
இதில், உடன யாக 1,399 கைள விட்  அங்குள்ளவர்கள் 
ெவளிேயற ேவண் ய நிைலயில் உள்ளனர். அவற்றில் 140 
வைரயான கள் குைறந்த ஆபத் ள்ளைவயாக ம் 527 

கள் மத்திய நிைல ஆபத்தி ப்பதாக ம்  
ெசால்லப்ப கின்ற அேதேநரம், 1,400 கள் அதிகூ ய 
ஆபத்  நிைறந்த களாக அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள . 
அங்குள்ளவர்கள் இடம்ெபயர்ந்  ெசல்லேவண் ெமன்  
அறிவித்தல் வி க்கப்பட் ள்ள .  

இந்த அறிவித்த ல், "இந்த இடம் ஆபத்  நிைறந்த இடம்; 
இந்த இடத்தி ந்  ெவளிேய ங்கள்!" என்கின்ற ஒ  
ெசய்திையத்தான் இந்த NBRO - ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி 
நி வனம் ெதாிவித் ள்ளேத தவிர, அவர்கள் எங்கு ெசன்  
கு ேய வ , எங்கு ெசன்  வாழ்வ  என்ப  ெதாடர்பான 
எந்தவிதமான மாற்  ஏற்பா க ம் அங்ேக இ ப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைல. ஆனால், இந்தப் ள்ளிவிபரங்களில்கூட 
எனக்கு நம்பிக்ைகயின்ைம காணப்ப கின்ற .  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் என்ற ாீதியில் அந்தப் பிரேதசங்களின் பல்ேவ  
பகுதிக க்கும் நாங்கள் ெசல்கின்ேறாம்; பல்ேவ  
விடயங்கைள அவதானிக்கின்ேறாம். ஆனால், அந்தப் 

ள்ளிவிபரங்கள்தானா இங்கு கிைடக்கின்றன என்ப  
எங்க க்கு சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த் கின்ற .  

இன்  இந்தச் சைபயிேல இரண்  நி வனங்களின் 
ஆண்டறிக்ைககள்  சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அதில் ஒன்  
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் 2014ஆம் 
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[ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා] 
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ஆண் க்கான நிர்வாக அறிக்ைக. மற்ைறய  ேதசிய கட் ட 
ஆய்  நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக. மிக ம் ம் ரமாகச் 
ெசயற்பட ேவண் ய மிக ம் ஆபத்தான இந்தக் 
காலப்பகுதியில், இன்  இந்தச் சைபயிேல 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ப்ப  ேதசிய கட் ட ஆய்  நி வனத்தின் 
2012ஆம் ஆண் க்கான அறிக்ைக. எனேவ, ேதசிய கட் ட 
ஆய்  நி வனம் எவ்வள  ெபா ப் டன் ெசயற்பட 
ேவண் ேமா, அவ்வள  ெபா ப் டன் ெசயற்படவில்ைலேய 
என்கின்ற அச்சம் எங்க க்குள் இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக, இந்த மீாியெபத்த டைமப் த் திட்டம் 
ெதாடர்பாக ெகளரவ உ ப்பினர் ேவ  குமார் அவர்கள் 

ன்ைவத்த விடயம் ெதாடர்பாக சில க த் க்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். ேதாட்டப் பகுதியிேல  ெப ந்ேதாட்ட 
மனிதவள அபிவி த்தி நி வனம் என்ற ' ரஸ்ட்'தான் கடந்த 
22 வ ட காலமாக, அதாவ  1992ஆம் ஆண்  கூட்  ஒப்பந்த 
அ ப்பைடயில் தனியார் கம்பனிக க்கு ேதாட்டங்கள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்ட பின் , டைமப்  நடவ க்ைககைளச் 
ெசயற்ப த்தி வ கின்ற . ஆனால், இந்த மீாியெபத்த 

டைமப் த் திட்டமான , ெசயற்பாட்  நி வனமான நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு - Urban Development Authority - 
UDA - க்கு  ஏன் ஒப்பைடக்கப்பட்ட ? என்ற ேகள்வி 

தலாவதாக எ கின்ற . இைத நாங்கள் கவனிக்க ேவண் ம். 
அதைனக் கட் கின்ற கட் ட ஒப்பந்தகாரராக இலங்ைக 
இரா வத்தினர் ெசயற்ப கின்றார்கள். இங்குதான் பிரதான 
அரசியல் இ க்கிற . கடந்த வ டம் ஒக்ேராபர் மாதம் 29ஆம் 
திகதி இந்த அனர்த்தம் இடம்ெபற்  1 -2  மாதங்க க்குள் 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல் இடம்ெபற இ ந்ததால், அந்தத் 
ேதர்த ேல மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் ெவற்றிைய 
உ திப்ப த் வதற்காக ம் அவ க்கு வாக்குகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ம், பா காப்  அைமச்சின் 
ெசயலாளராக இ ந்த அவர  சேகாதரர் தன் ைடய 
அைமச்சுக்குக் கீழி ந்த நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு 
இதைன ஒப்பைடத்தார். அதன்ப , அவ ைடய அைமச்சின் 
கீ ள்ள இரா வத்தினாிடம் கள் அைமப்பதற்கான 
ெபா ப் க் ெகா க்கப்பட்ட . நகர அபிவி த்திக்குப் 
ெபா ப்பானவர்களாக இ ந்த அவர்கள், ேதாட்டப் 
பகுதியிேல டைமப் த் ெதாடர்பான எந்தவிதமான 
அ பவ மற்றவர்களாகேவ இ ந்தார்கள். அவர்களால் 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளிேல எவ்விதமான டைமப்  
நடவ க்ைகக ம் ன்ென க்கப்படவில்ைல.  

ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் ன்ைனய அரசாங்கம் 
ேதால்வியைடந்ததன் பின்னர் அவர்கள் ன்ென த்த 
நடவ க்ைக ைகவிடப்பட்ட . அேதேநரம் ெகளரவ 
உ ப்பினர் ேவ குமார் அவர்கள் ெசான்ன ேபால் 90 
மில் யன் பாய் நிதியில் 30 மில் யன் பாய் நிதி 
ஏற்ெகனேவ UDA இற்கு ஒ க்கப்பட் க்கின்ற நிைலயில் 
அவர்கைள ைவத்ேத அதைனத் ெதாடரேவண் யி ந்த . 
அதன் ெதாடர்ச்சியாக இரண்டாவ  தடைவயாக 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் ெப ந்ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  
அபிவி த்தி அைமச்சிைனப் ெபா ப்ேபற்ற அைமச்சர் 
திகாம்பரம் அவர்கள் தன  அைமச்சின்கீழ்  UDA நி வனம் 
வராதேபா ம்கூட அதைன ம் இைணத் க்ெகாண்  அந்த 
ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ென த்தார். குறிப்பிட்ட 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தில்தான் இப்ெபா  கட்டப்பட் க்கின்ற 
குைறந்தபட்சமான அந்த நான்கு க ம் அைரவாசி 
கட் க்கப்பட் க்கின்ற 14 க ம் ஓரள க்ேக ம் 
அங்ேக உ வாக்கப்பட் க்கின்றன.   

இந்த நிைலயில் மீண் ம் ெபா த் ேதர்த ன் ைவ 
இலக்காக ைவத்  இடர் காைமத் வ அைமச்சுக்கு இந்தக் 
கட் ட நிர்மாணப்பணிகள் மாற்றப்பட் க்கின்றன. 
இவ்வா  நி வனங்க ம் அைமச்சுக ம் இந்த மக்கைள 
ைவத் ப் பந்தா வதன் காரணமாகத்தான் மீாியெபத்த 
பிரேதசத்திேல அந்த ேவைலத்திட்டம் ைமயாக நைடெபற 

யாதி க்கின்ற  என்ற ெசய்திைய இங்ேக 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன். எனேவ, ெகளரவ 
உ ப்பினர் அவர்கள் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபான்  
பல்ேவ  ன்பங்க க்குட்பட்ட அந்த மக்களின் நிைலையக் 
கவனத்திற்ெகாண்  தற்ேபா  ெபா ப்ெப த்தி க்கின்ற 
இடர் காைமத் வ அைமச்சு ஒ  ைறயான திட்டத்தின்கீழ் 
இந்த ேவைலத்திட்டத்ைதத் ாிதமாக ன்ென ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[අ.භා. 6.48] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාය යෑම්වලින් ජනතාව 

ආරක්ෂා කර ගැනීම සම්බන්ධව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා 
විසින් ෙගන එන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම නාය යෑම් ගැන කථා කරනවා නම්,   
ඌව පළාත, මධ්යම පළාත සහ සබරගමුව පළාත්වල පුදුම සහගත 
තත්ත්වයක් දකින්නට ලැෙබනවා. එෙමන්ම දකුණු පළාත වාෙග්ම 
බස්නාහිර පළාෙත් කළුතර දිස්තික්කෙය්ත් ෙම් තත්ත්වය 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජන ජීවිතය සහ 
පරිසරය අතර තිෙබන අසමතුලිතතාව නිසායි. 

අවදානම් සහිත පෙද්ශවලට පැය 24ක් තිස්ෙසේ වර්ෂාව 
අඛණ්ඩව පතිත වුණාට පසුව,  දළ වශෙයන් මිලි ලීටර් 75ක 
වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිෙබනවා නම්,  එය නාය යෑෙම් අවදානමක් 
ෙලස සැලෙකන බැවින්,   ඒ පෙද්ශෙයන්  ජනතාව ඉවත් කරවීම 
පිළිබඳව අවධානෙයන් සිටිය යුතු තත්ත්වයක්.  මිලි ලීටර් 100ක් 
ඉක්මවා  වර්ෂා පතනයක් ලැබී තිෙබනවා නම්, අවදානම් සහිත 
ස්ථානවලින් ඉවත්වීමට සූදානම් විය යුතු ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම   
මිලි ලීටර් 150ක් ඉක්මවා  වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිෙබනවා නම්  
අනිවාර්ෙයන්ම එම ස්ථානවලින් ඉවත් විය යුතුයි කියන පණිවුඩය 
තමයි ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් පකාශයට 
පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා ෙගන එන ලද ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් පරිදි, ෙමම තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන්  ජනතාව ෙකොපමණ 
දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවාද කියන ගැටලුව තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ ජනතාව ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව ෙකොපමණ 
දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවාද? ෙම් පෙද්ශවල warning siren  
එකක්වත් තිෙබනවා ද? එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කරන්නට බැරි ද? 
ෙම් දුක් ගැහැටවලට ලක් වන ජනතාව ගැන බැලුවාම warning 
siren එකක් සවි කරලාවත් ෙම් දැනුම් දීම කරන්නට බැරිවීම, 
අවුරුදු ගණනක් ෙම් රට පාලනය කළ පාර්ශ්වයන්වල එක්තරා 
විධියක අඩු පාඩුවක් ෙලස මා පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව දකිනවා.  
පසු ගිය කාලෙය් මහා පරිමාණෙයන් සල්ලි වියදම් කරලා විවිධ 
ෙද්වල් කළ උදවිය  ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙනොකිරීම ෙම් 
රෙට් අභාග්යයක් ෙලස මා දකිනවා.  මට ෙපර අදහස් දැක්වූ අෙප් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙදෙපොළම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජනතාව 
මුහුණ පාන තත්ත්වය ගැන කිව්වා. යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
අවධානය ෙම් කාරණය ගැන විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු වන්නට ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු කරුණක් තිෙබනවා.  තව 
ටිකක් කාලයක් යන විට ෙම් පශ්නයත්  ෙදමළ ජනතාව 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු ෙනොවීමක් විධියට ෙද්ශපාලන 
වාසි ගන්නට බලාෙගන සිටින උදවිය  අර්ථ දක්වන්නට උත්සාහ 
කරන්න පුළුවන්. ඒ විධිෙය් අර්ථ දැක්වීමක් කරන්නට ෙපර,   
ෙමයට ජාතිවාදය  ඇද ගැනීමට  ෙපර ෙම්  පශ්නය සම්බන්ධෙයන්  
අවධානය ෙයොමු කරන්නට  ඕනෑයි  කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ෙමහිදී ඌව පළාත, 
මධ්යම පළාත සහ සබරගමුව පළාත ගැන සලකා බැලීෙම් දී, 
මධ්යම අවදානම් සහිත පෙද්ශ වශෙයන් ගත් කල බදුල්ල සහ 
නුවරඑළිය සියයට 64ක අවදානමක් සහිත පෙද්ශ  බව සඳහන් 
ෙවනවා. නමුත් ෙම් වන විට කෑගල්ල පෙද්ශයත්  ෙපර සඳහන් 
පෙද්ශවල පවතින අවදානම් සහිත තත්ත්වය ආසන්නයටම වාෙග් 
ඇවිත් සියයට 62.95ක   අවදානමක් තිෙබන පෙද්ශයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මධ්ය අවදානම්  සහිත පෙද්ශයක් විධියට 
මහනුවර පෙද්ශය තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා පහළ මට්ටමකයි.   
අනිවාර්යෙයන්ම නුවරඑළිය සහ  බදුල්ල ඉහළම අවදානම් සහිත 
පෙද්ශ වශෙයන්  ගත්තාම, කෑගල්ල පෙද්ශය පැත්තකට ෙවලා  
මහනුවර ඉහළ අවදානම් සහිත පෙද්ශයක් ෙලස ෙදවැනි 
ස්ථානයට  පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමහිදී අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා, ජනගහනය වැඩි වන 
විට, ජනාවාස  වැඩිපුර හැෙදන විට, පමිතියකින් ෙතොරව  සහ 
අදාළ අධ්යයන සහතික නැතිව කඳුවල ඉදි කිරීම් කටයුතු 
කරන්නට ගියාම ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති වන බව. ෙමහිදී, ඒ 
ෙපොළව වාස භූමිවලට ෙකොතරම් දුරට ඔබිනවාද, එෙසේ ෙනොෙව් 
නම් ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන විකල්පය කුමක්ද කියා සැලසුම් 
සහගතව  කල්පනා කර බලා කටයුතු කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම 
එහිදී අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න කමයක් 
තිෙබනවාද කියන කාරණය බරපතළ ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම අඩු 
ආදායම්ලාභි ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය වාෙග්ම, ෙම් භූමි හඳුනා 
ගැනීම, භූමි අත්පත් කර දීම සහ සහන කමයක් යටෙත් ඉඩම් ලබා 
දීෙම් කමයක් මතු අනාග තෙය්දී ෙම් රෙට් ඇති වුෙණ් නැත්නම් 
මතු පරපුරටත් ෙම් අවදානමට ෙම් විධියටම ලක් ෙවන්න සිදු 
ෙවනවාය කියා මා විශ්වාස කරන බව  පකාශ කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.54] 

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

ෙව්ලු කුමාර් මහතා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව ෙලස ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත පශ්නයක්. ෙම් දිනවල ෙද්ශගුණික 
සහ කාලගුණික තත්ත්වෙය් ඉතාම ෙනොසන්සුන්තාවක් තිෙබනවා. 
පසු ගිය සැප්තැම්බර් සහ ඔක්ෙතෝබර් මාස ෙදක ගත්තාම, එතුමා 
සඳහන් කළ ආකාරයට මධ්යම කඳුකරෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ඌව 
පළාෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, අද එෙහම පශ්න නැහැ කියා අප කථා 
කරන ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ මා නිෙයෝජනය කරන -ගාල්ල 
නගරෙය් ඉඳලා කිෙලෝමී ටර් පහක්, හයක් එහායින් තිෙබන- 
අක්මීමන ආසනෙය්ත් එවැනි බරපතළ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න 
අපට සිදු වුණා. අෙප් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත්යතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්  ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. පසු ගිය දිනවල වර්ෂාව 
නිසා ඇති වුණු ගංවතුර උවදුර බැලීමට එතුමා ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
සංචාරය කළා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් කාලගුණය 
නිසා අෙප් රට ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් වී 
තිෙබනවා කියන කාරණය අප විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ගංවතුර, නාය යෑම්, සුළි සුළං, අකුණු වැදීම් විතරක් 
ෙනොෙවයි, ෙපෙර්දා සිදු වුණු සිදුවීම ගත්තාම, එයත් ආපදාවක් 
වශෙයන් තමයි ගණන් ගන්න සිදු ෙවන්ෙන්, ගරු අමාත්යතුමනි. 
ෙපෙර්දා ඉතාම විශාල ෙඛ්දවාචකයක් සිදු වුණා. යුද හමුදාෙව් 
පුහුණුව ලබමින් සිටි  අවුරුදු 25 පමණ වන අහිංසක තරුණයන් 
තුන් ෙදෙනකු ෙපෙර්දා විදුලි සැර වැදී මිය ගියා.  අධි බලැති විදුලි 
රැහැනක් ඒ අය රියැදුරු පුහුණුව ලබමින් සිටි වාහනය මතට කඩා 
වැටීම නිසා ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ තිෙදනාෙග් ජීවිත අහිමි වුණා. 
ගාල්ල, එළියට් පාෙර්, කීඩා පිටි පටුමඟ පෙද්ශෙය් පදිංචි ෙපොලිස් 
නිලධාරිවරෙයකු වන සමන් නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් 
ආදරණීය පුතණුවන් ද එම සිදුවීෙමන්  සදහටම සමු ගත්තා. මම 
හිතන්ෙන් ඒ මිය ගිය අය අතර කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
දරුෙවකුත් සිටිනවා. ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් 
සම්බන්ධව මැදිහත් වී කටයුතු කළ යුතු බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා. ෙම් වාෙග් ඉතාම අවාසනාවන්ත 
සිදුවීම් පිළිබඳව අප වහාම පරීක්ෂණ පවත්වන්න ඕනෑ.  

ලංකා විදුලි (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ෙම් පිළිබඳව වහාම 
පරීක්ෂණයක් සිදු කර, ඒ මිය ගිය අහිංසක අයට සහනයක් සලසා 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා 
සිටිනවා. එම පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතෙයක් 
හැටියට රජය ෙවනුෙවන් විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත්යතුමාෙගන් සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගනුත් ඒ 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නය කියා මා  ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප තව ෙදයක් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය සැප්තැම්බර් 18 
වැනි දා අක්මීමන ආසනෙය් ෙහොල්සිම් ලංකා කියන සිෙමන්ති 
සමාගම විසින් හදපු ෙගවල් 13ක් විවෘත කිරීමට පැමිණියා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී මමත්, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතාත් එයට 
සම්බන්ධ වුණා. ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, භූ 
විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය ආදි ආයතන එම ස්ථානය 
පිළිබඳව පරීක්ෂා කර  බලා තමයි, එම ස්ථානය ලබා දී තිබු ෙණ්ත්. 
ඒ  ෙව්ලාෙව් ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්යවරෙයකුත් 
සහතික වුණා, කිසි පශ්නයක් නැහැ කියා. මම ඒ අවස්ථාෙව්දී -
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉන්න ෙව්ලාෙව්ම- ඒ ෙගදරක බිත්ති අත 
ගා බලා  ඒ මහාචාර්යවරයාෙගන් ඇසුවා, ඒ වාෙග් ස්ථානයකට 
එහායින් පස් කඳු තිෙබන විට ඒ වාෙග් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න 
පුළුවන් ද, පශ්නයක් නැද්ද කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
18 වැනි දා ෙදොළහට විතර තමයි එම නිවාස විවෘත කෙළේ. 
අවාසනාව කියන්ෙන්, ඊ ට පසු දා උෙද් හය ෙවන ෙකොට ෙගවල් 
ෙදකක් නාය ෙගොස් තිබුණා. ෙක්.ජී. නිෙරෝෂා යන අයට ලබා දුන් 
අංක 03 දරන නිවාසයත්, ඩී.එල්. ෙපේමජයන්ත් යන අයට ලබා දුන් 
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අංක 04 දරන නිවාසයත් එෙසේ නාය ෙගොස ් තිබුණා. ඔවුන් ඒ 
අවස්ථාෙව්දී වැරදිලාවත් දරුවන් එක්ක එම ස්ථානෙය් සිටියා නම් 
ඔවුන්ට ඉතා අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ලී බඩු ආදියත් එම නිවාසවල ෙනොතිබුණු නිසා 
සිදුවීමට ගිය ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකින් ඒ අවස්ථාෙව් 
ඔවුන් ගැලවුණා.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැමිණ  විවෘත කළ 
ෙගවල් ෙදකක් පැය ෙදොළහක් යන ෙකොට කඩා වැටුණා නම්, ෙම් 
රෙට් ඇතැම් ආයතන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද කියා මා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගරු සභාවට සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් සිදුවීම 
සම්බන්ධවත් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑය කියා මා ඉතාම 
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාල්ල දිස්තික්කය ගත්තාම, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 17ක  පවුල් 2,362ක් ෙහෝ 2,368ක්  
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් විතරක් අවතැන් වුණා. කරන්ෙදණිය සහ 
අම්බලන්ෙගොඩ කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදක විතරයි 
ෙබ්රුෙණ්. සාමාජිකයන් 15,500ක් එම තත්ත්වයට පත් වී 
තිෙබනවා. නිවාස හානි, පූර්ණ නිවාස හානි 60ක්, ඒ එක්කම අර්ධ 
හානි 200කට ආසන්න පමාණයක් සිදු වී තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් 
එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 15ක් ෙලස  තක්ෙසේරු කර 
තිෙබනවා. ගිය වසරට අදාළ කාලය සඳහා රුපියල් මිලියන 12ක් - 
13ක් අතර පමාණයක් තවමත් ලබා ෙදන්නට තිෙබනවා.  

ගරු ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හබරාදුව ෙකොට්ඨාසෙය් 
සංචාරය කළා. ඒ පෙද්ශෙය් විතරක් ෙගවල් 26ක් ඉතාම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙක්දී 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය 
ෙම් පිළිබඳ ෙකොෙහොමද විමර්ශනය කරන්ෙන් කියා බලන්න.  ඒ 
සඳහා නිලධාරින් ෙදන්නයි ඉන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් වන විට ෙගවල් 500ක් හදන්න ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයන් නිර්ෙද්ශ ඉල්ලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ සඳහා නිලධාරින් ෙදෙදනායි ඉන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත  කාලය අවසානයි.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

නාය යෑම්වලින් හබරාදුව අන්නාසිවත්ත පෙද්ශෙය් ෙගවල් 
නවයක් දැඩි අවදානම් තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්. ඒ එක්කම 
අක්මීමන කුරුන්ද කන්ද පෙද්ශෙය් ෙගවල් 800ක්, කරාපිටිය 
ෙරෝහල අසළ ෙගවල් 800ක් අවදානම් තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්. 
මම හිතන්ෙන් විශාල දිය සීරාවක් එතැනින් ගලා ෙගන යනවා 
කියලායි. ෙම්කට වහාම පතිකර්මයක් ෙනොකෙළොත් දැඩි අවදානම් 
තත්ත්වයකට ලක් ෙවන්න පුළුවන්. යක්කලමුල්ල ෙටෝමිෙහේන 
කන්ෙද් ෙගවල් 25ක් අවදානම් තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉමදුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය අසල පෙද්ශය 
අවදානමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. අද රජෙය් නිලධාරින් හාර 
පන්සියයක් ඉන්න තැන බැරිෙවලාවත් ෙම් වාෙග් පශ්නයක් වුණා 
නම් අපි කනගාටු ෙවනවා. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කර, ෙම් සඳහා කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව 
ඇතුළත් ලියවිල්ල මම සභාගත* කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, අරවින්ද් කුමාර් මහතා. 

 
[பி.ப. 7.01] 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

மீாியெபத்த மண்சாி  ெதாடர்பான ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணைய இந்த அைவயிேல சமர்ப்பித்த என  சக 
உ ப்பினர் ெகளரவ ேவ குமார் அவர்க க்கு த ல் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். மைலயக 
வரலாற்றிேல இந்த மீாியெபத்த மண்சாி  ஓர் அழியாத, 
கசப்பான வ ைவ ஏற்ப த்தி ள்ள . இ  நம் 
அைனவ க்கும் ஒ  பாடமாக ம் அைமந்தி க்கின்ற . இங்கு 
அந்த அனர்த்தம் நிகழ்ந்  ஒ  வ டம் ர்த்தியாகிய இந்த 
ேவைளயிேல, மண் க்குள் ைத ண்  எம்ைமவிட்  
மைறந்தவர்க ைடய ஆத்மா சாந்தியைடய நான் இந்த 
ேவைளயிேல பிரார்த்தித் க்ெகாண் , அ  சம்பந்தப்பட்ட 
ஒ சில க த் க்கைள ன்ைவக்கலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மைலயகத்திேல இன்  மண்சாி  அபாயம் ஒ  பாாிய 
பிரச்சிைனயாக மாறியி க்கின்ற . "மரத்தி ந்  
வி ந்தவைன மா  ட் ய ேபால" ெபா ளாதார 
சுைமயிேல சுழ ம் மைலயக மக்க க்கு இன்  இயற்ைக 
அனர்த்தம் காரணமாக ம் ெசால்ெலாணாப் 
பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா க்கும் நிைல ஏற்பட் ள்ள . 
மண்சாி  அபாய எச்சாிக்ைக வி க்கப்பட்ட டன் அவர்கள் 
கு ம்பத் டன் ைவத்தியசாைலகளி ம் பாடசாைலகளி ம் 
ெபா  மண்டபங்களி ம் தஞ்சமைடவ ம் பின்னர் மைழ 
நின்ற டன் மீண் ம் தங்கள் பைழய க க்ேக ெசன்  
வாழ்க்ைகையத் ெதாட வ மான ஓர் அவலம் இன்  
சர்வசாதாரண நிகழ்வாக இடம்ெபற்  வ கின்ற . அந்தப் 
பிரச்சிைனக்கு ஒ  நிரந்தர தீர்  இன்ன ம் கிட்டவில்ைல. 
இ  பிச்ைசக்காரனின் கா ல் இ க்கும் ண்ைணப்ேபால 
ெதாடர்ந்த ஒ  பிரச்சிைனயாகேவ இப்ெபா  
காணப்ப கின்ற .  

ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் இவர்களின் நலன்களில் அக்கைற 
காட் வதில்ைல; அைவ இலாபமீட் வைத மட் ேம 
ேநாக்காகக் ெகாண்  ெசயற்ப கின்றன. இன்  நாட் ல் 
அதிகள  மண்சாி  அபாய ள்ள பிரேதசங்களாகப் பல்ேவ  
மாவட்டங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்டா ம் மிக அதிக 
அபாயகரமான பிரேதசமாக இன்  ப ைள மாவட்டம் 
அைடயாளப்ப த்தப்பட் ள்ள . இதி ம் அதிகமாகப் 
பாதிக்கப்ப வ  ேதாட்டப் ற மக்கேள! காரணம், 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேதாட்டங்கள் எல்லாம் மைலப் பிரேதசங்களிேல 
அைமந்தி ப்ப தான். கள், கு யி ப் க்கள் அைனத் ம் 
மைலப் பிரேதசங்களிேல அைமந்தி க்கின்றன.  அதனால் 
மண்சாி  அபாயம் மிக அதிகமாக இ ப்பைத நாங்கள் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  அதன் விைள கைள ம் 
நாங்கள் சந்திக்கேவண் யதாக இ க்கின்ற .  இவ்வள  
கால ம் இல்லாத இந்த மண்சாி  அபாயங்கள் இப்ெபா  
ேதாட்டங்களிேல  ெதாடர்ச்சியாக இடம்ெப வதற்கு என்ன 
காரணம் என்பைத நாங்கள் பார்க்கேவண் ம்.  

இன்  ேதாட்ட நிர்வாகத்தினர் இலாபத்ைத 
ேநாக்காகக்ெகாண்  ேதாட்டங்களிேல இ க்கும் அைனத்  
மரங்கைள ம் ெவட் ச்சாய்த்  விற்பைன ெசய்கின்றார்கள். 
இவ்வா  ெசய்வத டாக மைழ காலங்களில் மைழநீர் 
ேநர யாகேவ மண் க்குப் ேபாவதால் மண்ைண 
இலகுப த் ம் ஒ  நிகழ்  அங்கு நடக்கின்ற . இைதெயா  
பிரதான காரணமாக நான் பார்க்கின்ேறன்.  இதற்குப் 

றம்பாக, ன்ெபல்லாம் ேதாட்டங்களிேல இடம்ெபற்ற 
agricultural practices என்  ெசால்லப்ப ம் விவசாயத்ேதா  
சம்பந்தப்பட்ட ெசயற்பா கள், இன்  ேதாட்டப் றங்களிேல 
சாியாக இடம்ெப வதில்ைல. இ ம் மண்சாி  
அபாயத் க்கான ஒ  காரணமாக இ க்கலாம் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, இவற்ைற நாங்கள் 
த க்கேவண் ம். இ்ல்லாவிட்டால், இயற்ைக அனர்த்தத்ைத 
யாரா ம் த த் நி த்த யாத ஒ  ரதி ஷ்ட நிைலைம 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கும்.   

அேதேநரத்தில், தற்ேபா  ப ைள மாவட்டத்தில் 
ெவ மைட, பசைற, எல்ைல, அப் த்தைள, ஹல் ல்ைல, 
பண்டாரவைள, ஹா எல ேபான்ற பிரேதசங்க க்குட்பட்ட 
ேதாட்டங்களில் இந்த அபாயம் மிக உச்சக்கட்டத்தில் 
உள்ளைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  ப ைள 
மாவட்டத்திேல இன்  ற் க்கும் அதிகமான கு ம்பங்கள் 
தங்கள  கைள விட்டகன்  ெபா  இடங்களிேல 
தஞ்சமைடந்தி க்கின்றனர். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக 
இவ்வா  இடம்ெபயர்ந்தவர்க க்குச் சாியான நிவாரணங்கள் 
வழங்கப்ப வதில்ைல; அரசாங்கத்தி ந்  உதவிகள் 
கிைடப்பதில்ைல. அனர்த்தம் நிகழ்ந்தால் மட் ேம உல ண  
ேபான்ற உதவிகள் வழங்கப்ப ெமனச் சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகள் ைகைய விாிக்கின்றனர்.  அனர்த்தத்தின் பின்தான் 
உதவிகள் என்றால் இறந்தவர்க க்காகவா உதவிகள்? என்ற 
ேகள்விைய இந்த இடத்திேல எ ப்பேவண் யி க்கின்ற . 
ஆகேவ, அதிகாாிகள் பாரபட்சமின்றி, அைனவ ம் சமம் என்ற 
நிைலப்பாட் டன் தீர்மானங்கைள எ க்கேவண் ம்.  

சிறி  ேநரத்திற்கு ன்  அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சர் ெகளரவ அ ர பிாியதர்சன யாப்பா அவர்களிடம் 
அதிகாாிகளின் ெசயற்பா  ெதாடர்பாக நான் ைறயிட்ேடன். 
எனக்குப் பதிலளித்த ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் "மக்கள் 
தத்தம  களி ந்  ெவளிேய வேத ஓர் அனர்த்தம்" 
என்பைத என்னிடம் இங்ேக சுட் க்காட் னார். ஆகேவ, அவர் 
அதைனப் ாிந் ெகாண் க்கின்றார். ஆனால், அதிகாாிகள் 
இதைனப் ாிந் ெகாள்ளாதி ப்பைத கவைலக்குாிய ஒ  
விடயமாக நான் பார்க்கின்ேறன். எனேவ, இயற்ைக 
அனர்த்தத்தின் பாதிப்  என்ப  அைனவ க்கும் சமம். ஆகேவ, 
நிவாரணங்கள் வழங்கும் நைட ைறயின்ேபா  அதிகாாிகள் 
சாியாக ம் ைறயாக ம் ெசயற்படேவண் ம்; பாரபட்சம் 
இல்லாமல் நிவாரணங்கைளக் ைகயளிக்க ேவண் ம்.  

அேதேபான் , மண்சாி  அபாய ள்ள பிரேதச 
கு யி ப் க்களில் வா கின்ற ெதாழிலாளர்கைள ேவ  
இடங்களில் மீள்கு ேயற் வ  ெதாடர்பில் ேதாட்ட 
நி வாகங்கள் ெபாிதாக அக்கைற காட் வதில்ைல; 
இவர்கள  உயிர்கைளத் ச்சமாக நிைனக்கின்றார்கள். 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் தங்கள  வயிற் ப் 
பிைழப் க்காகத்தான் ேதாட்டங்களிேல ெதாழில் 
ெசய்கின்றார்கள் என்ற ஓர் எண்ணம் இன்  ெபா வாகக் 
காணப்ப கின்ற . எனி ம், 200 வ டங்களாக இந்த 
நாட் ன் நல க்காக உைழத்த வரலா  ேதாட்ட மக்க க்ேக 
இ க்கின்ற  என்ற உண்ைமைய இவர்கள் மிக இலாவகமாக 
மறந் ேபாகின்றார்கள்; அல்ல  மைறக்கப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, மைலயகத்தில் வாழ்பவர்கள் இந்த நாட் ல் 
எவ க்கும் சுைமயாக வாழவில்ைல. அவர்க ம் 
ஏைனயவர்கைளப்ேபால் சமமாக மதிக்கப்படல் ேவண் ம் 
என்பைத அைனவ ம் ாிந் ெகாண்  ெசயற்படேவண் ம். 
மைலயகத்திேல டைமப் த் திட்டங்கள் ாிதமாக 
அ ல்ப த்தப்படல் ேவண் ம். அதற்காக அரசாங்கம் 

ைமயான ஒத் ைழப்ைப வழங்கேவண் ம் என்  ேகட் , 
என ைரைய க்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 7.09] 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ ෙමම කාලීන ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම ඵලදායකයි. මම 
ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිය පළ කරනවා. 

හිරු ෙනොබසින අධිරාජ්යෙයන් ෙම් රටට ආපු සුදු මහත්වරු 
සහ අෙප් රෙට් කලු සුදු මහත්වරු විසින් කැඳවාෙගන ආ සුදු 
මහත්වරු අෙප් රෙට් ජාතික උරුමයක් වුණු කඳුකර පෙද්ශ 
වසාෙගන තිබුණු දැවැන්ත ස්වාභාවික වෘක්ෂලතා වැස්ම 
මුළුමනින්ම විනාශ කර ඒ මත වතු වගාව ආරම්භ කිරීම ෙම් මහා 
ෙඛ්දවාචකයට මුල කියන එක මතක් කර සිටිනවා. වතු වගාව 
ආරම්භ කිරීම නිසා සිදු වුණු ඒ මහා අසංවිධානාත්මක හා 
අස්වාභාවික වන විනාශෙයන් පසු අෙප් රෙට් බලයට පත් වුණු 
කලු සුදු ෙද්ශපාලක මහත්වරු ෙම් දක්වාම -වසර 67 පුරාම- 
පාලන බලය ෙමෙහයවමින්, ඒ අයෙග් අනුහසින් සහ ඒ 
මහත්වරුන්ෙග් සහෙයෝගය ලබන අනුගාමිකයන් විසින් අෙප් 
රෙට් තිබුණු වෘක්ෂලතා වැස්ම මුළුමනින්ම ෙදවනුවත් විනාශ 
කිරීෙම් පතිඵල තමයි අද අපි සැෙවොම බුක්ති විඳින්ෙන්. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් පාලකයන් විසින් විවිධ වකවනුවල ආරම්භ 
කළ අවිධිමත් සංවර්ධනය, බහු කාර්ය ෙයෝජනා කමවලින්, මධ්ය 
කඳුකරය මත මහා පරිමාණ වැව් ඉදි කිරීම නිසා තමයි ෙමවැනි 
ආපදාවන් හා මහා ෙඛ්දවාචකයන් ආරම්භ වූෙය්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් කඳුකරෙය් තිෙබන 
වෘක්ෂලතා වැස්ම විනාශ වීමත් සමඟ සිදු වන්ෙන් කුමක්ද? 
ෛදනිකව සිදු වන වාෂ්පීකරණය අඩු වීම. එම නිසා වැස්ස අඩු 
ෙවනවා. එහි පතිඵලය තමයි නියඟය. ඉන් ජල උල්පත් සිඳී 
යනවා. වෘක්ෂලතා වැස්ම විනාශ කිරීම නිසා මධ්ය කඳුකරෙය් 
බිම, නැත්නම් ෙපොෙළොව නිරුවත් ෙවනවා, කඳුකරය නිරුවත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා කුඩා වැසස්ක් වැස්සත් අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙපොෙළොව යටට ජලය උරා ගැනීම වැඩිපුර සිදු ෙවනවා. එහි 
පතිඵලයක් විධියට අනිවාර්යෙයන්ම පස් තට්ටු බුරුල් ෙවනවා, 
ලිහිල් ෙවනවා. ඒ ෙහේතුව නිසා නාය යෑම් ඇති ෙවනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, කඳුකරය මත මහා පරිමාණ ජලාශ ඉදි කිරීම නිසා ඒ 
ජලාශවල තිෙබන ජලය පහළට රූරා බැසීම නිසාත් පස් තට්ටු 
බුරුල් ෙවනවා. ඒ තත්ත්වයත් නාය යෑමට ෙහේතු ෙවනවා. 
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කඳුකරය නිරුවත් වී තිබීම නිසා කුඩා වැස්සකදී වුවත් එම වැසි 
ජලය ෙපොෙළොව මතින් කඳු බෑවුම් ඔස්ෙසේ ගලාෙගන යනවා. ජලය 
සමඟ මිශ වන පස්වලින් ගංඟාවල පතුල් ෙගොඩ ෙවනවා. එම නිසා 
සිදු වන්ෙන් කුමක්ද? කුඩා වරුසාවකදී වුවත් එම වැසි ජලය 
ගංගාවලට එක්වීම නිසා ගංවතුර ඇති ෙවනවා. එම ජලය 
ගලාෙගන ෙගොස් මුහුදට වැෙටනවා. මුහුදට වැෙටන එම ජලයත් 
සමඟ මිශ වූ ෙරොන් මඩ ෙකොරල් පර මත, හිරිගල් මත තැන්පත් 
ෙවනවා. එයින් ඇති වන රසායනික පතිකියා නිසා ෙකොරල් පර 
දිරාපත් වී මුහුදු රළ ෙගොඩ බිමට ඇදී එන විට තිබූ ස්වාභාවික 
බාධකය ඉවත් ෙවනවා. එහි පතිඵලය වන්ෙන් ෙවරළ ඛාදනය 
ෙනොෙහොත් ෙවරළ ෙසේදී යාමයි. 

කල්පනා කරලා බලන්න, වෘක්ෂලතා වැස්ම විනාශ කිරීම 
නිසා  නියඟය ඇති ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් නායයාම් සිදු 
ෙවනවා;  ජල ගැලීම් ඇති ෙවනවා; ෙවරළ ඛාදනය සිදු ෙවනවා. 
ෙම් සියල්ලම එකම පවුෙල් සෙහෝදරයන් වාෙග්යි. අද අපි 
කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් අට දිසාවම නාය යනවා; පළාත් 
නවයම නාය යනවා; මුළු රටම නාය යනවා.  ෙම් දැවැන්ත 
ෙඛ්දවාචකයට වග කියන්න ඕනෑ ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. 
බටහිර අධිරාජ්යවාදීන් වාෙග්ම අෙප් රට පාලනය කළ හැම 
ෙද්ශපාලන මහත්මෙයක්ම, ෙනෝනා ෙකෙනක්ම ෙම් තත්ත්වයට 
වග කියන්න ඕනෑ. අවිධිමත් විධියට, අයුක්තිසහගත විධියට, 
අසාධාරණ විධියට තමන්ට හිතුමෙත් තමන්ෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා 
කර ගන්න, බඩ වියත රැක ගන්න රෙට් වන වගාව විනාශ කරලා 
අවිධිමත් සංවර්ධන ෙයෝජනා කම ඇති කිරීෙම් පතිඵල තමයි අද 
අපිට භුක්ති විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
තුළ මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් අහිංසක දවිඩ ජනතාව ජීවත් වූ භූමිය 
දැවැන්ත නාය යාමකට ලක් ෙවලා විශාල ජීවිත හානි සිද්ධ වුණු 
බව. මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොසිටියත් මට මතකයි, එවකට පැවැති 
ආණ්ඩුෙව් සිටි ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිවරයා  ඒ මිනිස්සුන්ට 
ෙමොනවාද කිව්ෙව්?  හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
හිටපු අගමැතිවරු ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ආණ්ඩුෙව් සියලු ෙදනාම 
කථා කරලා කිව්ෙව්, "කිසි ෙකෙනක් ආධාර, උපකාර කරන්න 
එපා. එහි වගකීම සම්පූර්ණෙයන් අෙප් රජය බාර ගන්නවා, නිවාස 
කඩිනමින් හදලා ෙදනවා, ඔවුන්ට ආරක්ෂාව ෙදනවා" කියලායි. 
අදත් ඒ මිනිස්සු හැඬූ කඳුලින් අසරණ භාවයට පත් ෙවලා 
අනාථයින් ෙසේ දිවි ෙගවනවා. ඒ මිනිස්සු ෙම් රෙට් මිනිසස්ු 
ෙනොෙවයිද? ෙදමළ ෙව්වා, සිංහල ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා, බර්ගර් 
ෙව්වා, මැෙල් ෙව්වා ඒ හැම ෙකෙනක්ම ෙම් රෙට් පුරවැසියන්. ෙම් 
අද වන විටත් ඒ මිනිස්සුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් අහිමි කරලා ෙම් අය 
නිකම් පාරම් බානවා; වහසි බස් ෙදොඩවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
( மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම්  වන විට 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය තුළ වලව, වත්ත, අක්කර අට, මාම ඬල, වැටිය, 
බරවකුඹුක ඒ වාෙග්ම සූරියවැව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
බැදිගන්ෙතොට කියන පෙද්ශවල  ෙද්ශපාලනඥයන් හරි හරියට 
තමන්ෙග් අනුගාමිකයන් එක්ක එකතු ෙවලා වලෙව් ගඟ ෙදපස 

ඉවුරු සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වට්ටලා, විනාශ කරලා වැලි කැණීම් 
කරන බව. ෙම්වාට අද වනතුරුත් කිසිම කියාමාර්ගයක් අරෙගන 
නැහැ. ෙගොඩ වැලි කැණීම් කරනවා. දළ වශෙයන් අක්කරයක, 
අක්කර භාගයක, අක්කර කාලක වපසරියක් තිෙබන  පෙද්ශවල 
ඇති වැලි ඉවත් කිරීම නිසා  මහා විශාල වැව් බවට ඒ බිම් පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  අඩි 80, 90, 100 ගැඹුරු ආවාට හැදිලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා ෙගොඩ කරන්ෙන් නැහැ. අවිධිමත් ෙලස වැලි  
ෙගොඩ දැමීම නිසා මුළුමනින්ම ඒ පෙද්ශ විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
මා පැහැදිලිව කියනවා,  ෙම් අවිධිමත් කියා කලාපෙය් පතිඵලයක් 
විධියට තවත් අවුරුදු 15කින්, 20කින් අම්බලන්ෙතොට නගරය ගිලා 
බසිනවා; නාය යනවා කියලා. ඒක අනිවාර්ෙයන්ම සත්යයයි. රෙට් 
පාලකයිනි, එම නිසා දැන්වත් ෙම් පිළිබඳව ඇස් ඇරලා කන් 
ෙයොමලා ෙම් විනාශය නැවැත්විය යුතුයි.   දළ වශෙයන් අංශක 
45ට වැඩි කඳු බෑවුම් තිෙබන භූමිවල වන වගාව කරලා, එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය බලාෙපොෙරොත්තු වන අවම වන වගාව හරි 
ෙම් රෙට් ඇති කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාවත්,  වන සම්පතත් 
ආරක්ෂා කරලා මිනිස්සුන්ට යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න 
පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. 
එයින් ෙම් විපත් පිටුදැකිය හැකියි.  අපි දන්නවා, ෙම් පශ්නයට 
පරණ පුරුදු විධියට ඇමතිවරු උත්තර ෙද්වි කියලා. මා හිතනවා,  
"ආඳා යවා තබා වල්පත ගත්තා ෙසේ" ලිස්සා යන උත්තර ෙද්වි. 
එවැනි  උත්තරවලින් ෙම් පශ්නය තවත් වර්ධනය ෙවනවා.  එම 
නිසා ඵලදායී ෙලස, සාර්ථක විද්යාත්මකවූ වැඩ පිළිෙවළකින් 
තමයි  ෙම් මහා විනාශය වළක්වා ගත හැක්ෙක්.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා. 
 
[අ.භා. 7.18] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාය යාම සම්බන්ධව කීමට 

ෙබොෙහෝ කාරණා තිබුණත් ෙව්ලාව ෙබොෙහෝ ඉක්ම ෙගොස් ඇති 
නිසා ඒවා පිළිබඳව දීර්ඝව කථා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳ 
ඇමතිවරෙයක් අද අපට පත් ෙවලා සිටීම පිළිබඳව මම සතුටට පත් 
ෙවනවා. ඒ නිසාමයි, ඉතා වැදගත් කාරණා කිහිපයක් එතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කිරීම සඳහා මම නැඟී සිටිෙය්.  

ගාල්ල දිස්තික්කය අද නාය යාෙම් අවදානමකට ලක්වුණු 
ෙබොෙහෝ ස්ථාන තිෙබන දිස්තික්කයක්.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
දිස්තික්කෙය් දැඩි අවදානමකට ලක්වුණු ස්ථාන ෙදකක් 
තිෙබනවා.  ෙම් ස්ථාන ෙදක පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරන්නයි මම  විෙශේෂෙයන්ම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්ෙන්.   

ඔබතුමා දන්නා විධියට ගෙන්ගම සරණංකර නායක 
හාමුදුරුෙවෝ වැඩ සිටි හැඩිෙදමළ කන්ද දුටුගැමුණු රජමහා 
විහාරස්ථානය අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් 
තිෙබන සුවිෙශේෂ ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථානයක්. ෙම් සිද්ධස්ථානය 
පාමුල ශී රතනසාර මහා විද්යාලය පිහිටා තිෙබනවා. ෙම් 
විහාරස්ථානෙය් දැනට වැඩ සිටින්ෙන් වැලිවිටිෙය් සුමන නායක 
හාමුදුරුෙවෝ. ෙම් ස්ථානෙය් නාය යාෙම් ලක්ෂණ මතු ෙවලා 
තිෙබනවා කියා ඒ හාමුදුරුෙවෝ ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථානයට පැමිණිලි කර තිෙබනවා.  ඒ ස්ථානය පරීක්ෂා කළ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිලධාරින් ද ඒ අනතුර පිළිෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඉන් එහාට 
කිසිවක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. මම ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න 
කියලා.  

ඊළඟට, බද්ෙද්ගම කිස්තුෙද්ව බාලිකා විද්යාලෙය්ත් නාය 
යාෙම් අවදානමක් තිෙබනවා. එය සිසුවියන් දහස් ගණනක් 
අධ්යාපනය ලබන විද්යාස්ථානයක්. මම ෙම් සථ්ාන ෙදක ගැන 
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු කරවනවා. කිසියම් 
විපතක් ෙවන්න කලින් ඒ සම්බන්ධෙයන් සූදානම් වීම  
ඔබතුමා ෙග් අමාත්යාංශෙයන් ඉටු විය යුතු ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක් හැටියටයි අපි සලකන්ෙන්. විපතක් වූ ස්ථානයකට 
පසුව සහන සලසනවාට වඩා -එය කළ යුතු ෙදයක්- වැදගත්ම ෙද් 
සිදුවීමට ඇති විපත්වලින් ෙවන හානිය අවම කර ගැනීමයි. මට 
දිගට කථා කරන්න ෙවලාව නැහැ. ඔබතුමා පසු ගිය කාල සීමාෙව් 
විශාල ෙවෙහස මහන්සියක් ගත්තා; ඒ සෑම දිස්තික්කයකටම 
ගිහින් ෙසොයා බැලුවා. අපි ඒ ගැන ඔබතුමාට පශංසා කරනවා. 
ඉදිරිෙය්දී වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා නාය යාෙම් අවදානමක් 
තිෙබන ස්ථාන පිළිබඳව කඩිනමින් වාර්තා ලබා ෙගන ඒ පිළිබඳ 
ෙපර සූදානමක් වන හැටියටත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවදානම 
තිෙබන ස්ථානවල දැනට පදිංචි වී සිටින ජනතාවට විකල්ප ස්ථාන 
ලබා දීමට සහ ඔවුන්ෙග් ඒ අවදානම අවම කිරීම සඳහා අවශ්ය 
ෙසසු පියවර ගන්නා හැටියටත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත්යතුමා. 
 
 
[අ.භා. 7.21] 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාය යාම් සම්බන්ධව අෙප් 

ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. මම ෙමහි 
තාක්ෂණික පැත්තට යන්න ඉස්සර ෙවලා පාෙයෝගික කරුණු 
කිහිපයක් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. එකක් තමයි මීරියබැද්ද 
නායයාම. මීරියබැද්ද පිළිබඳව තිෙබන පශ්නය තමයි අපට ෙගවල් 
සෑදීම සඳහා වගකීමක් ෙනොමැති වීම. ෙගවල් සෑදීම සඳහා වන 
අෙනකුත් ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීමකුයි කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් පවරා තිෙබන්ෙන්. UDA එකත්, හමුදාවත්, ඒ 
වාෙග්ම දිසාපති කාර්යාලයත්, ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනයත් කියන හතරම එකතු වී තමයි කලින් ෙගවල් සාදා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සඳහා මුලින්ම ෙතෝරාගත් ස්ථානය ෙද්ශපාලන 
ෙහේතු මත පසුව ෙවනස් වී තිෙබනවා. ඒ ෙවනස්වීම නිසා තමයි ෙම් 
පමාදය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද අපි ඒ පමාදය සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු ෙසොයා බලා සියලුම පශ්න විසඳා, ෙම්  නිවාස ඉක්මනින් 
සාදා ඉවර කර අපට වාර්තා කරන්න කියා අපි ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් නිලධාරිෙයක් ස්ථානගත කළා. අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන්  ජනවාරි මාසෙය් මුල් සතිය 
ෙවනෙකොට ෙම් කටයුතු අවසන් කරන්නයි. ඒක තමයි අෙප් දැනට 

තිෙබන අදහස.   අපට ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා 
මම හිතනවා. ෙමොකද, ෙමහි තිබුෙණ් ෙගොඩනැඟිලි දව්ය ලබා දීෙම් 
පමාදය, ෙගොඩනැඟිලි දව්ය ෙගනයාෙම් පමාදය වාෙග් පමාද 
ගණනාවක් කියා අපට දැනගන්න ලැබුණා. ඒවා සියල්ලටම අපි 
අවශ්ය කටයුතු කළා. ෙමතැන අපට ෙද්ශපාලන පක්ෂ  පිළිබඳ 
පශ්නයක් නැහැ. අපිට වුවමනා ෙවන්ෙන් ඇත්තටම ඒ නිවාස- 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත 

ස්ථානය ෙවනස් වුණා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙද්ශපාලන 
ෙහේතූන් නිසා ෙනොෙවයි  ස්ථානය ෙවනස් වුෙණ්. පළමුෙවන් 
ෙතෝරා ගත් ස්ථානයට ඒ ජනතාව කැමැති වුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ ෙවනස්වීම තමයි පමාදයට ෙහේතු වුණා කියා මට ෙත්රුෙණ්.  

ෙකෙසේ ෙවතත් අපි ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම සකස් කරන්න උත්සාහ 
කරනවා. අපට හැම ෙකෙනකුෙග්ම සහාය අවශ්යයි. ඒ පෙද්ශවල 
සිටින සියලුම මන්තීතුමන්ලාෙග් සහාය අවශ්යයි, ඒ කටයුත්ත 
ඉදිරියට ෙගනයනවාද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්. ෙම් 
පිළිබඳ අවසාන වගකීම තිෙබන්ෙන් දිසාපතිවරයාටයි.  අපි ඔහුත් 
ෙගන්වා ෙම් පිළිබඳ කථා කළා. ඒ අනුව මා හිතනවා අපි කාටත් 
සාධාරණ වන උත්තරයක් අපට ඉතාම නුදුෙර්දී ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියලා. තව අක්කර ෙදකක පමාණයක 
අවශ්යතාවක් තිබුණා. ගිය සුමානය වන ෙකොට ඒකත් අපට ලබා 
ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අනුව දැන් සියල්ලම සම්පූර්ණයි. මුදලුත් 
තිෙබන බව කිව්වා. දැන් තිෙබන්ෙන් නිවාස හදන්නයි.   

ෙදවන කාරණාව තමයි, නාය යෑම පිළිබඳ තත්ත්වය. අද අෙප් 
රෙට් නාය යෑෙම් තත්ත්වයට පධාන ෙහේතුව කුමක්ද කියලා මා ඒ 
නිලධාරින්ෙගන් විමසුවා. ඒ විමසීෙම්දී දැන ගන්න ලැබුණු පධාන 
කාරණාව තමයි, වර්තමාන කාලෙය් සමහර පැතිවලට,  සමහර 
ස්ථානවලට අධික වර්ෂාවක් ලැ බීම. සමහර පෙද්ශවලට මිලිමීටර් 
100ට වඩා වර්ෂාවක්  පතිත වනවා.  එවැනි අවස්ථා ගණනාවක් 
නිසා සහ කාලගුණෙය් තිෙබන විපර්යාසය නිසා  නාය යෑමට ලක් 
විය හැකි  අවදානම් සහිත පෙද්ශ දිස්තික්ක ගණනාවකම 
තිෙබනවා. අපි ළඟ ඒ ෙතොරතුරු තිෙබනවා. බදුල්ල, නුවරඑළිය, 
නුවර, කෑගල්ල, මාතෙල්, කළුතර, රත්නපුර, මාතර, 
හම්බන්ෙතොට යන දිස්තික්ක සහ අලුතින් ගාල්ල දිස්තික්කයත් 
ෙමයට එකතු ෙවනවා. ඇත්තටම අපි අමාත්යාංශයක් හැටියට 
කරන්ෙන් සියලුම අමාත්යාංශ කළමනාකරණය කරන එක. අපට 
ලැෙබන මුදල් පමාණය අනුව තමයි අපි ඒක කරන්ෙන්. මා ෙම් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කියන තර්කය පිළිගන්නවා. යම් කිසි තැනක 
නාය යනවාය කිව්ෙවොත් ඒ අයට ෙගවල් හදලා දීලා ඔවුන් වහාම 
ඉවත් කරන්න ඕනෑ, එතැනින්. ඒක ඇත්ත. ඒ සඳහා රජෙයන් 
අපට අරමුදල් අවශ්යයි. දැන් ෙම් සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න අපි කල්පනා කරනවා. නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත්යාංශය හරහා ෙම් නිවාස හදලා ෙදන වැඩ පිළිෙවළකට 
ගිෙයොත් තමයි ෙම් කටයුත්ත වඩා සාර්ථක වන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ 
මුදල් පමාණය නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශයට ෙදනවා නම්, 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථාන, සුදුසු 
ඉඩම් ෙතෝරා ගන්නවා නම් එතෙකොට අපට ෙම් ගැන කථා 
කරන්න පුළුවන්.  

සමහර තැන් තිෙබනවා නාය යන නමුත්, ඊට තිෙබන ඉඩ 
අඩුයි. එවැනි අවස්ථාවල අපි ඒ පෙද්ශෙය් පදිංචි අයට යන්න 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුවට වැසි වසින ෙවලාවට යම් 
පමාණයක ඉවත් වීමක් අපි ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු 
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වනවා.  ෙගෝලීය උණුසුම වාෙග්ම, කලින් කථා කරපු  මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් ඉඩකඩම් පරිහරණය පිළිබඳව තිෙබන අවිධිමත් බව, 
ස්වාභාවිකව මනුෂ්යයා ඒ කඳුකර පෙද්ශවල කරන වැරදි කියා,  
කැලෑ ගිනි තැබීම්, ෙගොවිතැන් ආදී කටයුතු -ෙම් සියල්ලම- එකට 
බලපෑම තමයි අද ෙම් නාය යෑම් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
පිළිබඳ ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. 

ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය තාක්ෂණික 
නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත ආයතනයක්. ඒ ආයතනය සෑෙහන 
මහන්සියක් අරෙගන ෙම් සියලු ෙද්වල් සිතියම් ගත කරලා, ස්ථාන  
ලකුණු කරලා සෑම දිසාපති කාර්යාලයකටම සහ සෑම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයකටම යවලා තිෙබනවා. ඒ යැවීෙමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ඒ පාෙද්ශීය පරිපාලනය විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් ස්ථාන ගැන ෙසොයා බලා ඒවාට යම් විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් 
ඒ ඒ අමාත්යාංශ හරහා ෙයෝජනා කරන එකයි.  යමක් සිදු වුණාට 
පස්ෙසේ ආහාර දව්ය ෙහෝ ෙවනත් ෙද්වල් ෙහෝ ලබා දීම පමාණවත් 
යැයි මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒක කරන්න ඕනෑ.  

අෙප් ගරු අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා ඇහුවා, යම් පිරිසක් නාය 
යෑෙම් අවස්ථාවකට මුහුණ පා යම් තැනක අවතැන් වුෙණොත් ඒ 
අයට  සහන ලබා දීමට කියා කරනවා ද කියලා. ආහාර දව්ය  ලබා 
දීම වාෙග්  සහන ලබා  දීමට කියා කරනවා ද කියලා ඇහුවා. මා 
එතුමාට කිව්වා, අපි ඒක කරන්න අවශ්යයි කියලා. ඒක අත්යවශ්ය 
නම් කරන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධ  චකෙල්ඛනවල යම් අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා නම් මා එතුමාට කිව්වා, ඒවා නිරවුල් කරලා අපි ඒ 
පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම අරෙගන කියා කරනවා කියලා. ෙමොකද, 
සාමාන්ය අහිංසක මිනිස්සු-  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් නිවාස හැදීම කඩිනමින් කරන්න. 

පශ්නයක් නැහැ. නමුත් පරිස්සමින් ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යන්න. 
සුනාමිෙයන් අවතැන් වූවන්ට හදපු ෙගවල් වාෙග් නම් හදන්න 
එපා. ඒක අපරාධයක්. ඒ නිසා පමිතිෙයන් යුතුව හදන්න. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මා අෙප් නිලධාරින්ට කිව්වා ෙම්වාට ගැළෙපන නිවාස 

සැලසුමක් හදන්න කියලා.  සැලසුමක් හදන ෙකොට වර්ග අඩි 250, 

300 ෙගවල් සඳහා සැලසුමක් හදන්ෙන් නැතිව, ටිකක් ඉඩ කඩ 
තිෙබන ෙගවල්  හදන විධිෙය් සැලසුම් සකස් කරන්න කියලා මා 
ඒ අයට  උපෙදස් දීලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
සුනාමි ෙගවල්- 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මා ඒක පිළිගන්නවා. අපි ඒ සියලු අඩු පාඩුකම් ෙතෝරා ෙගන, 

අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගන ෙගන ඒවා නැවත ෙනොෙවන්න  වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන එක තමයි කළ යුත්ෙත්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ඒ ෙවනස්කම කරන්නයි.   

කළුතර දිස්තික්කෙය් නාය  ගිය පෙද්ශයක්  තිෙබනවා. ඒ 
පෙද්ශෙය් ෙගවල් සෑදීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු අපි තවමත්  කරලා 
නැහැ. ඒවාත් අපි කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අසහනයට පත් වන කාට 
ෙහෝ ජාති, ආගම්, කුල  ෙභ්දවලින්  ෙතොරව  සහනයක් ඇති වන 
වැඩ පිළිෙවලක් ෙවනුෙවන් අපි කියා කරන බව මතක් කරමින්, 
ෙම් ගැන අදහස් දැක්වූ සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා. 7.30  වුෙයන්  මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 06වන 
සිකුරාදා අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி. ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2015 நவம்பர் 06, ெவள்ளிக்கிழைம           
பி. ப. 1.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
It being 7.30 pm., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until  1.30 p.m. on Friday, 06th November, 

2015. 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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පශන්වලට වාචික පිළීතුරු  
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශන්ය : 
 ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් 

සිසුන් මුහුණ දී ඇති ගැටලු 
 

ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් නව කමෙව්දය :  
 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙග් 

පකාශය 
 

විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 පළමුවන වර කියවන ලදි. 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 ශී ලංකා මෙනෝ සමාජ වැඩ වෘත්තියෙව්දී ආයතනය 

(සංස්ථාගත කිරීෙම්) –[ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා 
මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදි. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Problems Faced by Students of Engineering Faculty in 

South Eastern University of Sri Lanka 
 
NEW METHODOLOGY IN COAL PURCHASE: 
 Statement by Minister of Power and Renewable Energy 
 

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL: 
 Read the First time 

 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Institute of Sri Lanka Professional Psycho Social Work 

(Incorporation) – [The Hon. Piyal Nishantha De 
Silva] –Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகப் ெபாறியியல் 

பீட மாணவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
 

நிலக்காி ெகாள்வனவிலான திய ைறைம : 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சாின் 

கூற்  

ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

தனி  உ ப்பினர்  சட்ட லங்கள்: 
இலங்ைக உள, ச க ேவைல ெதாழில்வாண்ைம 

நி வகம் (கூட் ைணத்தல்) -[மாண் மிகு பியல் 
நிசாந்த த சில்வா]‐ தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 ෙරෝයල් චැරිටි පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) –[ගරු 
මයන්ත දිසානායක මහතා] - පළමුවන වර කියවන 
ලදි. 

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා: 
 රාජ්ය පරිපාලන ව හය පතිසංවිධානය කිරීම 

 නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු යළි 
ආරම්භ කිරීම 

 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් නිල කාලයට පසුද සාමවිනිසුරු 
පදවිය ලබාදීම 

 සියලුම පළාත් සභා ජනතා නිෙයෝජිතයින්ෙග් දීමනා හා 
වරපසාද පිළිබඳව නැවත සලකා බැලීම 

 පළාත් පාලන ආයතනවල සියලුම මහජන 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් දීමනා හා වරපසාද පිළිබඳ නැවත 
සලකා බැලීම  

ேராயல் ண்ணிய அைமப்  மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) -
[மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க]‐ தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 

தனி உ ப்பினர் பிேரரைணகள்: 
 ெபா நிர்வாகக் கட்டைமப்ைப ம சீரைமத்தல் 
 நில்வள கங்ைகத் திட்டத்தின் எதிர்கால அபிவி த்திப் 

பணிகைள மீள ஆரம்பித்தல் 
 மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் 

மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலத் க்குப் 
பின்ன ம் சமாதான நீதவான் பதவியிைன 
வழங்குதல் 

 மாகாண சைப மக்கள் பிரதிநிதிகள் அைனவாின ம் 
ெகா ப்பன கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகள் குறித்  
மீளாய்  ெசய்தல் 

 உள் ராட்சி நி வனங்களின் அைனத்  மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின ம் ெகா ப்பன கள் மற் ம் 
சிறப் ாிைமகைள மீளாய்  ெசய்தல் 

 Royal Charity Foundation (Incorporation) – [The Hon. 
Mayantha Dissanayake] – Read the First time 

 
PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS: 

 Re-organizing the Public Administration Structure 

 Resumption of the Further Development Activities of 
the Nilwala Ganga Project 

 Extending the Honorary Post of Justice of the Peace 
Even Beyond the Term of the Peoples 
Representatives of the Provincial Councils and 
Local Government Bodies 

 Reconsideration of Allowances and Privileges of All 
Peoples Representatives of the Provincial Councils 

 Reconsideration of Allowances and Privileges Granted 
to All Peoples Representatives in Local Authorities 
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අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැසව්ිය.  

 කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.  
MR . SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

Annual Performance Report of the Office of the Leader of the 
Opposition of Parliament for the year 2014. - [The Hon.  Lakshman 
Kiriella] 

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

2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වැනි වගන්තිය යටෙත් ජාතික 
අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් පරිපූරක සහාය 
ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වග කීම ව්යාපෘතිය මගින් සිදු කරන ලද 
පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2015. - [මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 1  - ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, විෂයය භාර ගරු අමාත්යතුමා ඉතා 

ආසන්නෙය් පැමිෙණන බව දන්වා පණිවුඩයක් එවා තිෙබනවා. 
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදවන වටෙය්දී ලබා ගනිමු.  

කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගය: විසත්ර 
மைலயக அதிேவக ெந ஞ்சாைல : விபரம் 
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3. ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
උසස්  අධ්යාපන  හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  

(අ) කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමු ෙකොටසට පසු ගිය මහ 
මැතිවරණයට ෙපර මුල්ගල් තැබූ බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමු ෙකොටසට 
මුල්ගල තැබූ දිනය කවෙර්ද;   

 (ii) එම ආරම්භක ෙකොටෙසේ ආරම්භක හා අවසාන 
සථ්ාන කවෙර්ද;  

 (iii) එහි මුළු දුර පමාණය ෙකොපමණද; සහ 
 (iv) පළමු ෙකොටස සඳහා ගමන් මාර්ගයට අදාළ ඉඩම් 

හඳුනාෙගන තිෙබ් නම්, ඒ ගම්මාන හා නගර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ඉදි කිරීම් සඳහා අවශ්ය පාරිසරික වාර්තාව ලබා  

ෙගන ඇති දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ශක්යතා අධ්යයනය සිදු කර ඇති දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම ඉදි කිරීම සඳහා  ෙතෝරා ෙගන ඇති 
ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; සහ 

 (iv)  අදාළ ෙතෝරාගැනීම සිදු කරන ලද කමෙව්දය 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) ෙමම ෙකොටස සඳහා අවශ්ය ණය ගිවිසුමට 

අත්සන් තබා තිෙබ්ද; 

 (ii) ණය ලබා ගන්නා ආයතනය කවෙර්ද; සහ 

 (iii) ණය මුදල සඳහා වන ෙපොලිය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඉ) (i) කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමු ෙකොටස සඳහා 

වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද; සහ 

 (ii) ඒ අනුව කිෙලෝමීටරයකට වැය වන මුදල 
ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

ேகட்ட வினா:  

(அ) மைலயக அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் தல் பகுதிக்கு 
கடந்த ெபா த் ேதர்த க்கு ன்னர் அ க்கல் 
நாட்டப்பட்டைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மைலயக அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் தல் 
பகுதிக்கு அ க்கல் நாட்டப்பட்ட திகதி யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆரம்பப் பகுதி ஆரம்பிக்கின்ற மற் ம் 
வைடகின்ற இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் ெமாத்த நீளம் யா  என்பைத ம்; 

(iv) தல் பகுதிக்கான பாைதக்குாிய காணிகள் 
இனங்காணப்பட் ப்பின், அக்கிராமங்கள் 
மற் ம் நகரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(இ) (i) நிர்மாணிப் க்குத் ேதைவயான சுற்றாடல் 
அறிக்ைக ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) சாத்தியக்கூ  கற்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த நிர்மாணிப் க்காகத் ெதாி ெசய்யப் 
பட் ள்ள நி வனத்தின் ெபயைர ம்; 

 (iv) குறித்த ெதாி  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ைறைம 
யா  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) (i) ேமற்ப  பகுதிக்குத் ேதைவயான கடன் 

உடன்ப க்ைக ைகச்சாத்திடப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) கடன் ெபற் க் ெகாள்ளப்ப ம் நி வனம் யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) கடன் ெதாைகக்கான வட்  எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) (i) மைலயக அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் தல் 
பகுதிக்குச் ெசலவாகும் ெமாத்த பணத்ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கைமய ஒ  கிேலா மீற்ற க்குச் 
ெசலவாகும் பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஊ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a) Is he aware that the foundation stone for the 
construction of the first phase of the Kandurata 
Expressway was laid prior to the previous General 
Election? 

(b) Will he state - 

 (i) the date on which the foundation stone was 
laid for the construction of the first phase of 
the Kandurata Expressway; 

 (ii) the starting and ending points of the 
aforesaid first phase;   

 (iii) the total length of the aforesaid section; and 

 (iv) if lands to be used for the construction of 
the route have been identified in relation to 
the first phase, what those villages and 
towns are? 

(c) Will he also state - 

 (i) the date on which the environment report 
required for construction has been obtained; 

 (ii) the date on which the feasibility study has 
been conducted; 

 (iii) the name of the institution which has been 
selected for this construction; and 

 (iv) the methodology according to which the 
relevant selection has been done? 

(d) Will he inform this House - 

 (i) whether the loan agreement pertaining to 
the construction of this phase has been 
signed;  

 (ii) the institution from which the loan will be 
obtained; and 

 (iv)  the loan interest ? 

(e) Will he also inform this House - 

 (i)  the total amount of money that will be 
spent on the first phase of the   Kandurata 
Expressway; and 

 (ii) accordingly, of the amount spent per 
kilometre? 

(f) If not, why? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) 2015.08.03වන දින 

 (ii) ආරම්භක සථ්ානය - කඩවත.  

  අවසන් සථ්ානය - මීරිගම.  

 (iii) කිෙලෝමීටර් 37කි. 

 (iv) හඳුනාෙගන ඇත.  

  මහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය  

  ගම්පහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය  

  අත්තනගල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය   

  මිනුවන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය   

  මීරිගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය   

  දිවුලපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය  

(ඇ) (i) පරිසර වාර්තාව 2014 ජූනි වන විට මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරියට ලැබී තිබුණි. නමුත්, පසුව 
ෙමම මාර්ගෙය් ආරම්භක සථ්ානය ෙපර පැවති 
එ ෙඬ්රමුල්ල ෙවනුවට කඩවත ෙලසට ෙවනස ්විය. 
එබැවින් එම පෙද්ශයද ඇතුළත් වන පරිදි මධ්යම 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පරිසර වාර්තාව නැවතත් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලසට මධ්යම පරිසර අධිකාරිය 
විසින් අප ෙවත දැනුම් දී ඇත. ඒ අනුව එම 
වාර්තාව ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලය මඟින් 
සකස ්කරමින් පවතින අතර, ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමිතව ඇත.  

 (ii) මුල් ශක්යතා අධ්යයන වාර්තාව 2014 ජූනි මස වන 
විට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ලැබී තිබුණි. 
ඉහත සඳහන් කළ පරිදි උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය 
මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙලස ෙවනස ්වූ පසු ෙපර 

423 424 
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ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව නැවත සංෙශෝධනය කිරීම 
 ෙමොරටුව විශව්විද්යාලය මඟින් සිදු කර ෙගන යනු 
ලබයි.  

 (iii) මධ්යම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කඩවත සිට මීරිගම 
දක්වා ෙකොටස ෙමටලජිකල් ෙකෝපෙර්ෂන් ඔෆ ්
චයිනා සමාගම (Metallurgical Corporation of 
China) විසින් සිදු කරනු ලබයි. ෙමය පැෙක්ජ 
ෙදකකින් යුක්ත ෙව්.  

  i. කඩවත-ෙකොසස්ින්න ෙකොටස -කි.මී. 4.54 

  ii. ෙකොසස්ින්න - මීරිගම ෙකොටස - කි.මී. 32.55 

 (iv) පසු ගිය රජය මඟින් ෙපොතුහැර - රඹුක්කන දක්වා 
ෙකොටස සඳහා ෙමටලජිකල් ෙකෝපෙර්ෂන් ඔෆ ්
චයිනා සමාගම ෙතෝරා ෙගන ගිවිසුම් ඇති කර 
ෙගන තිබුණි. එම සමාගම විසින් අදාළ ගිවිසුම 
පකාරව මාර්ග ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 
අවසථ්ාවක් ලබා ෙදන ෙලස අවසථ්ා ගණනාවකදී 
ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එෙසේ වුවද, වර්තමාන 
රජය මඟින් එම ෙකොටසට වඩා පළමු ෙකොටස වන 
කඩවත -මීරිගම ෙකොටස සඳහා පමුඛතාව ලබා 
දුන් අතර, ෙකොන්තාත් සමාගම සමඟ දැනටමත් 
ගිවිසුමක් පැවැති ෙහයින් කැබිනට් මණ්ඩලය 
විසින් පත් කරන ලද මිලදී ගැනීම සඳහා වන 
සාකච්ඡා කමිටුව (Cabinet Appointed 
Negotiating Committee - CANC) විසින් ඉදිරිපත් 
වූ මිල ගණන් ඉංජිෙන්රු ඇසත්ෙම්න්තුව සමඟ 
සසඳා අදාළ සමාගම සමඟ මිල ගණන් සම්බන්ධව 
සාකච්ඡා කර එකඟතාවකට පැමිණීමට කියා කර 
ඇත.  

(ඈ) (i) ණය ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු 
කරමින් පවතී.  

 (ii) චීනෙය් Exim  බැංකුව මඟිනි.  

  (Export Import Bank of China)  

 (iii) සහනදායී ෙපොලිය මත ණය ලබා ගැනීම සඳහා 
ඉල්ලුම් කර ඇත.  

(ඉ) (i) ඇසත්ෙම්න්තු මුදල රුපියල් බිලියන 145.8කි.  

  (ෙකොසස්ින්න සිට මීරිගම දක්වා කි.මී. 32.55 
ෙකොටස සඳහා පමණි.) 

 (ii) රුපියල් බිලියන 4.48කි.  

  (ෙමහිදී මාර්ගෙය් එක් කිෙලෝමීටරයක් ඉදි කිරීමට 
යන පිරිවැය ගණනය කිරීෙම්දී පහත සඳහන් අංග 
ඉදි කිරීම ද ඇතුළත් ෙව්.) 

  කණු මතින් - on columns - ඉදිවන අධිෙව්ගී මාර්ග 
ෙකොටෙසේ මුළු දුර කි.මී. 14.6කි.  

  එය පහත සඳහන් පරිදිය.  

  කණු මතින් ඉදිවන මාර්ගය  - කි.මී. 12.35 

  අධිෙව්ගී මාර්ග පාලම් දුර  - කි.මී. 1.4 

  ගුවන් පාලම් මුළු දුර  - කි.මී. 0.845 

  ෙමයට අමතරව  පහත සඳහන් ෙකොටස ් ද ෙමම 
මාර්ග ෙකොටසට අදාළ ෙව්.  
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(ඊ) පැන ෙනොනඟී. 

ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
විස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන ගරු ඇමතිතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන 
අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  පසු ගිය කාලෙය්  මැතිවරණ ෙව්දිකා 
සියල්ලකදීම පසු ගිය රජයට එල්ල කළ පධාන ෙචෝදනාවක් 
තමයි, ෙටන්ඩර් කමෙයන් බැහැර ෙවලා unsolicited කමයක් 
යටෙත් සියලුම ඉදි කිරීම් ලබා දුන්නාය කියන එක. ඒක වැරැදියි 
කියලා ඔබතුමන්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් රෙට් විශාල 
උද්ෙඝෝෂණයක් ෙගන ගියා; මහජන මතයක් ෙගොඩ නැඟුවා. මෙග් 
පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
කිෙලෝමීටර් 37ක් වූ පළමුවන ෙකොටෙසේ ඉදි කිරීම් කටයුතු භාර 
දීෙම්දී අනුගමනය කරන්ෙන්ත් එම කියා මාර්ගයම ෙන්ද? 
Unsolicited කියන්ෙන් single-source.  ෙමම  කමෙව්දය යටෙත් 
ෙන්ද, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඉදි කිරීම් භාර දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙමවර ෙපොලිය 

හුඟක් අඩුයි. ඒ කාලෙය් ණය දුන්ෙන් සියයට 8ක ෙපොලියටයි. 
ෙමවර ඉතාම සහනදායී ෙපොලියක් යටෙත් ණය ලබා ෙදනවා. 
අන්න ඒකයි ෙවනස. ගියවර ෙපොලිය සියයට 8යි. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අහපු පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධ වුණු, දැඩිව විෙව්චනයට ලක් වුණු  එම 
Unsolicited  කමෙව්දයම ෙන්ද, ෙමවරත් ෙම් සඳහා පාවිච්චි කර 
තිෙබන්ෙන් කියන එකයි මෙග් පශ්නය වුෙණ්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Unsolicited කථාව නම් මට එතරම්ම මතක නැහැ. අපි හැම 

දාම කිව්ෙව් ෙපොලිය ගැනයි. අපි හැම දාම කථා කෙළේ ෙපොලිය 
ගැනයි. ෙමොකද, ෙපොලිය ෙගවන්න බැරි වුණාම ජනතාවෙග් 
අත්යවශ්ය  භාණ්ඩවල මිල වැඩි ෙවනවා.   [බාධා කිරීම්] අන්න 
ඒකයි.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගිනි ෙපොලිය. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්යි,  අෙපයි ෙවනස ඒකයි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
මම කියන්නම්.  ගිවිසුමක් අත්සන් කර  Metallurgical 

Corporation of China එකට ෙකොටසක්   unsolicited  හැටියට 
ලබා දී තිබුණා. [බාධා කිරීම්] එෙහම දුන්නා කියලා පිළිගන්නවා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙන්. ඔබතුමන්ලා දීලා තිබුණා.  ඒ ගිවිසුම අෙහෝසි කළා නම් අපට 
ඒ ෙවනුවට වන්දි ෙගවන්න  සිදු ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ෙකොටසක් 
දීලා තිබුණා. අර ෙකොටෙසේ ෙවනසක් ඇති වුණා විතරයි. ඒ 
ෙකොටස දුන්ෙන් ඔබතුමන්ලා. ඒ කියන්ෙන්  පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන්. 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හුඟාක් පව් අපි ෙගන යනවා. මැද ෙකොටස 
හැටියට තිෙබන කෑගල්ල පැත්තට යන ෙකොටස තමයි  දුන්ෙන්. 
කඩවත සිට මීරිගමට යන ෙකොටස සම්බන්ධෙයන් තමයි  පශ්නය 
ඇතිෙවලා තිබුෙණ්. ඒ ෙගොල්ලන් සූදානම් වුණා, කඩවත සිට 
මීරිගමට යන ෙකොටස ලබා ගන්න. ඊළඟ ෙකොටස භාර දුන්නා 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට. දැන් ෙපොතුහැර සිට නුවර ෙකොටස 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි  පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට 
ෙපොතුහැර සිට දඹුල්ල දක්වා ෙකොටස තිෙබනවා.  අපි භාර ගන්නා  
අවස්ථාෙව්  ෙමහි unsolicited  ඒවා ගණනාවක් තිබුණා. අපට ඒවා 
අවසන් කරන්න සිදු වුණා. නැත්නම් දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
අවසාන ෙකොටස කරන්න බැරි ෙවනවා. එය unsolicited  ෙලස 
චීනය සමඟ අත්සන් කරලායි තිබුෙණ්. අපි unsolicited  එක 
අෙහෝසි කළා නම් ඒ ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවන්න සිදු ෙවනවා.  

ඊළඟට, ඔබතුමන්ලා කියනවා,  දකුණට යන පාර අවසන් 
කෙළේ නැහැ කියලා.  ඒ අය කිව්වා, "නැහැ, අපි ලැහැස්තියි ෙම් 
පශ්නය විසඳා ගන්න, එෙහම නම් කඩවත සිට මීරිගම දක්වා අපි 
භාර ගන්නම්" කියලා.  ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, කඩවත සිට 
මීරිගම  දක්වා අපි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට භාර දුන් බව.  ඔය 
ෙදෙක්ම ෙවනසක් නැහැ. කෑගල්ල පැත්ත Metallurgical 
Corporation of China එකට ෙදන්න ඔබතුමන්ලා එකඟ වුෙණ් 
ඇයි කියලා මට කියන්න. නැත්නම් වැඩක් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටපු 

ඇමතිවරයකු  විධියට ඉතාම පැහැදිලිව, වග කීෙමන්  කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවන් පස්ෙදෙනකුටයි  පවරා තිබුෙණ් කියන එක.  
ෙම් ෙකොටස කාටවත් පවරා තිබුෙණ් නැහැ.  එනම්,  කඩවත 
ෙකොස්සින්ෙන් සිට මීරිගම දක්වා වූ පළමුෙවනි ෙකොටස කිසිම ඉදි 
කිරීම්කරුෙවකුට පවරා තිබුෙණ් නැහැ. ෙකොටස් පහක් ෙද්ශීය 
සමාගම්වලට  පවරා තිබුණා.  මා ඒ ගැන ෙවනම අහන්නම්.  ඒකට 
අදාළව ඇස්තෙම්න්තු මුදලක් තිෙබනවා. නමුත් චීන සමාගමට ෙම් 
ෙකොටස පවරා තිබුණාය කියන කථාව සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
ෙමහි මිල කිෙලෝමීටරයකට බිලියන 4.48යි.  ඔබතුමා සඳහන් කළ 
ඒ මිල නිවැරදියි ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? 

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

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් මංතීරු හයක  පාෙර් 

කිෙලෝමීටරයක් බිලියන 4.8ක් වුණාම,  ෙම් පාර හදන්ෙන් 
රත්රන්වලින් ද කියලා පසිද්ධ ෙව්දිකාෙව් සහ විවාදවලදීත්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දීත් ඇහුවා ඔබතුමාට මතක ඇති.  ඒ මංතීරු 
හයක  පාර -  [බාධා කිරීමක්] ෙවනම ෙපොතක් ගැහුවා. [බාධා 

කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාත් ඒ කාලෙය් ෙමෙහමම තමයි. එදා මංතීරු 
හයක පාෙර් කිෙලෝ මීටරයක්  බිලියන 4.8ක් වුණා, දැන් ෙම් 
උත්තරය අනුව මංතීරු හතරක  පාෙර්  කිෙලෝ මීටරයක් බිලියන 
4.48ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් පාර රත්රන් 
සහ ප්ලැටිනම් එකතු කර හදනවා ද කියන පශ්නය සමාජය මතු 
කරයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහනුවර - ෙකොළඹ මාර්ගයට ඔච්චර 

කැක්කුමක් තිෙබනවා නම්, - [බාධා කිරීම්] 2004  අෙප් නායකතුමා 
මැෙල්සියාවට ගිහිල්ලා, - [බාධා කිරීම්] අහෙගන ඉන්න. 
මැෙල්සියාවට ගිහිල්ලා, - [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන 
ඉන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒක ෙනොෙවයි අහන පශ්නය. අහපු  ෙදයට උත්තරය ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්තරය තමයි ෙදන්ෙන්. 2004 අෙප් නායකතුමා 

මැෙල්සියාවට ගිහිල්ලා BOT කමයට ෙම් පාර හදන්න ෙකෙනකු 
අරෙගන ආවා. සම්පූර්ණ වියදම බිලියන 60යි. අද ෙම් පාර හදන්න 
බිලියන 325ක් යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඔච්චර කැක්කුමක් 
තිෙබනවා නම් 2005 බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් පාර හදන්න 
තිබුණා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
2005 ගැන ෙනොෙවයි, අහපු පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර හදන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්] 

මම ඒ ගැන කියන්නම්. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඡන්ද 
75,000කින් මහනුවර දිස්තික්කය පැරදුණු නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කිව්වා, "මම මහනුවරට පාර හදන්ෙන් නැහැ" කියලා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, නැහැ. ඒ පකාශය සම්පූර්ණ වැරැදියි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක තමයි. [බාධා කිරීම්] ෙකොළඹ කියන්ෙන් අගනුවර. 

මහනුවර කියන්ෙන් ෙදවැනි අගනුවර. තමුන්නාන්ෙසේලා අධිෙව්ගී 
මාර්ගයක් හැදුවා. ඒෙක් කාර්වත් යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සම්පුර්ණෙයන් පැහැදිලි 

කරන්න පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමාට ඕනෑම පශ්නයක් අහන්න 
පුළුවන්. පළමුෙවන්ම ෙම් සමාගමට unsolicited ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරලා තිබුණා, ෙපොතුහැර ඉඳලා රඹුක්කනට පාර හදන්න. 
ඒක හරි පුදුම එකක්. ෙම් පාෙර් වැඩ කටයුතු මහනුවරින් පටන් 
ගන්ෙන් නැතිව, කඩවතින් පටන් ගන්ෙන් නැතිව, උත්සව 
පවත්වලා මැදදී හදන්න පටන් ගත්තා. පුදුම පාරක්. ඒ කියන්ෙන්, 
ෙපොතුහැර ඉඳලා රඹුක්කනට පාර හදනවා. හැබැයි, රඹුක්කන 
පැත්ෙත් පාරකුත් නැහැ, ෙකොළඹට එන්න පාරකුත් නැහැ. අපට 
ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිබුණා පාෙර්- [බාධා කිරීම්] අහන්න 
ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] මම කියන ෙද් ෙපොඩ්ඩක් අහන්න ෙකෝ. ඊට 
පස්ෙසේ පශ්න අහන්න.  

අපි රජය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ෙපනුණා නුවරට යන මාර්ගය 
පිළිබඳ විශාල පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන බව. [බාධා කිරීම්] හරි, 
මම කියන්නම් ෙකෝ. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීම්]  ඒ නිසා අපි ෙම්ක නැවත අලුෙතන් කරන්න හැදුවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම කඩවත ෙකොටස හදන්න යාළුකමට 
ෙකොන්තාත්කාරයන් පස් ෙදෙනකුට  දීලා තිබුණා. ඒත්, ඉදි කිරීම 
ෙවනුෙවන් මුදල් ෙදන්න තිබුෙණ් ආණ්ඩුෙවන්. අපි කිව්වා, "අපට 
මුදල් නැහැ. අපට පඩි වැඩි කරන්න තිෙබනවා. අපට ඒ මුදල් 
ෙදන්න බැහැ" කියලා. එවිට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කිව්වා, 
"මීරිගම ඉඳලා ෙපොතුහැර දක්වා ෙකොටස කරන්න අපි ලෑස්තියි" 
කියලා. එතෙකොට ෙකොන්තාත්කරු ෙවෝ තුන්ෙදනා ඇවිල්ලා 
කිව්වා, "අපි ෙම් ෙකොන්තාත්තුෙව් වැඩ කරලා තිෙබනවා. ඔය 
ෙගොල්ලන්ට විරුද්ධව නඩු දාලා අපි වන්දි ඉල්ලනවා" කියලා. 
දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පසු ගිය කාලෙය් අය ෙකොමිස් අරෙගන 
අපිට වන්දි ෙගවන්න කියනවා. [බාධා කිරීම්] පුදුම වැඩක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඉන්න, ඉන්න. ඒ නිසා ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරලා- [බාධා කිරීම්] 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට උත්තරය ෙනොෙවයි 

ලැෙබන්ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතුරු ටිකත් කියන්නම්. [බාධා 

කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අහන්න පශ්නයට උත්තර ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,-  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Hon. Prime Minister, you can finish your reply. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ නිසා- 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ගරු අගාමාත්යතුමාට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බාධා කරන්න ඕනෑ. අසත්ය කියනවා ෙන්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
First, let the Hon. Prime Minister finish his reply. 

Then, I will give you the Floor, Hon. Dullas 
Alahapperuma. Hon. Prime Minister, you can reply now. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Sir, my mike is not on.  මම කථා කරන ෙකොට mike එක 

විසන්ධි වුෙණ් ෙකොෙහොම ද කියා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. මහ 
ෙල්කම්තුමනි, කරුණාකර ඒ ගැන ෙසොයා බලා මට වාර්තාව 
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, 
කඩවත සිට මීරිගම ෙවනකම් ෙකොටස ඔය චීන සමා ගමට ෙදන්න. 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමනි, චීන සමාගෙමන් ෙගව්ෙව් 
ඔය ෙගොල්ලන්ට; ඔය ෙගොල්ලන් ෙකොමිස් ගත්ෙත්. අපිට සිදු 
වුෙණ්, පව් ටික ෙගවන්නයි. [බාධා කිරීම්] එතැන ඉඳලා ඊළඟ 
ෙකොටස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට භාර දුන්නා. දැන් ලංකාෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොන්තාත්කරුවන්ටත් අප අවස්ථාව ෙදනවා. අපට තීරණයක් 
ගන්න තිෙබනවා, ඒ අයට ෙදන්ෙන් ෙපොතුහැර ඉඳලා දඹුල්ලට ද, 
ෙපොතුහැර ඉඳලා මහනුවරට ද කියන එක ගැන. ඒ සඳහා අවශ්ය 
කරන මුදල් පමාණය ආණ්ඩුෙවන් ෙදන්න බැරි වුණාට, අප දැන් ඒ 
සම්බන්ධව ෙලෝක බැංකුව එක්ක කථා කර ෙගන යනවා. එෙහත් 
එම කටයුතු විනිවිදභාවෙයන් යුතුව සිදු කරනවා. ලංකාෙව් ඕනෑම 
ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට ෙම් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අනිත් කාරණය තමයි, අපි ඉස්ෙසල්ලා 
-2003 දී- ෙම් මහාමාර්ගය සකස් කෙළේ, කටුනායක ඉඳලා 
මහනුවරට. ෙමොකද, ෙකොළඹ ඉඳලා කටුනායකට අධිෙව්ගී 
මාර්ගයක් තිබුණා. එතෙකොට කටුනායක ඉඳලා මහනුවරට හදනවා 
නම් අඩු ගණෙන් ෙකොළඹ ඉඳලා කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
මුදල් ලබා ගන්න තිබුණා. එෙහත් කවුරු හරි ගිහින් ඒක මාරු 
කළා. ඇයි ඒ? වැඩිෙයන්ම ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ ඉඳලා 
ෙපොතුහැර පැත්ත දක්වා යන ඔය ෙකොටස්වලට. එතෙකොට 
ෙකොමිස් එක වැඩි ෙවනවා. නැත්නම් ෙගවන ගණන අඩු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙකොළඹ සිට මීරිගමට 
යනෙතක් තිෙබන ඉඩම් ඔක්ෙකෝම අත්පත් කර ෙගන තිබුණා. 
නැත්නම් ඇත්ත වශෙයන්ම අපට කරන්න තිබුෙණ්, ඔය 
ඔක්ෙකෝම නවත්වා ආපසු කටුනායක ඉඳලා මහනුවරට හදන 
එකයි. කවුද ෙම්ක ආපසු කඩවත ඉඳලා ගත්ෙත්? [බාධා කිරීම්]  
කඩවත ඉඳන් මහනුවරට ෙම් පාරට හදනවාට වඩා අපි කටුනායක 
ඉඳලා මහනුවරට හැදුවා නම් යන වියදම කීය ද? [බාධා කිරීම්] 
ෙමොකක් ද ඒ ෙවනස? පාරවල් හදන එක පටන් ගත්තාට පසුව 
ඕවා සාක්කුෙව් දමාගත්ෙත් කවුද කියා තමයි දැන් අපට ෙහොයන්න 
තිෙබන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වන 

අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අගාමාත්යතුමා පකාශයක් කළා. 

එතුමා ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ෙනොෙවයි දුන්ෙන්.  ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ෙම් මුදල කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් බිලියන 4.48ක් 
වනවා. එය රුපියල් මිලියන  ගණනක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙමය 
මහා මාර්ග, අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි  කිරීෙම් ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් 
නියම වුණු වැඩිම මිල.  ෙම් සඳහා වූ ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් 
ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුව කීය ද? ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි දී 
ඒ පශ්න යට ෙදන උත්තරය වැදගත් වන්ෙන්  ෙමන්න ෙම් නිසයි. 
ෙම් ෙචෝදනාව කරන්ෙන් අප ෙනොෙවයි.  අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන 
කථා කර ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි  ඔබතුමාෙග් වර්තමාන රාජ්ය 
ඇමතිතුමා වන මෙග් හිත මිත ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා අර වස 
ෙබෝතල් ටික දුන්ෙන්.  ඡන්දයට ෙපර වස කුප්පියක් ඔබතුමාට 
ඉදිරිපත් කෙළේ, අද ඔබතුමාෙග් රාජ්ය ඇමතිතුමා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ෙචෝදනාව කරන්ෙන් අප විතරක් 
ෙනොෙවයි.  ෙම් කාරණයට  සාධාරණ පදනමක් තිෙබනවා.  ෙම් 
කාරණාව හාස්යෙයන් බැහැර කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුව කීයද කියා 
සඳහන් කරන්න. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුර හරි ද ගරු ඇමතිතුමා? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ආණ්ඩුව 

බලයට පත් ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා තමයි ෙම් ගිවිසුම් ඔක්ෙකෝම 
සකස් කර තිබුෙණ්. ෙබොෙහෝදුරට මුදල් ෙගවා අවසන් ෙවලා 
තිබුණා.  ෙම්සය යටින් ෙගවන මුදලත් දීලා තිබුණා.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙකොෙහේද ෙගවලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා නැහැ කිව්වාට, අපට ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා.[බාධා 

කිරීම්] කාටද දුන්ෙන් කියා මම කියන්නද? [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අමාත්යතුමා ඒ කාරණය ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් කඳු රට අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන ෙලොකු කැක්කුමක් 

තිෙබනවා. 2004 දී US Dollar බිලියන 60ට හදන්නට තිබුණු 
පාරක් ෙම්ක. ෙම් වාෙග් හය ගුණයක් අඩුයි. දැන් තමයි කැක්කුම 
හැදිලා තිෙබන්ෙන්. කඳු රට අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන කැක්කුම 
හැදිලා තිෙබන්ෙන් දැන්ද? [බාධා කිරීම්] දැන්ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අතුරු පශ්න තුනම අවසානයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කිඹුල් කඳුළු හලනවා. [බාධා කිරීම්] දැන් කිඹුල් කඳුළු 

හලනවා. 2004 දී පාර හැදුවා නම් අද අපි පැෙයන් නුවරට යනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 2004 දී පාර හැදුවා නම් අපි පැෙයන් නුවරට 
යනවා. ඔබතුමන්ලා- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන් පස් ෙදනාට දුන් මුදල- [බාධා කිරීම්] 

බිලියන 2.5- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුද ඒ පස ් ෙදනා, නම් කරන්න? [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 

කියන්න අපට ඒ පස් ෙදනා කවුද කියා. කියන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉල්ලීමක් කරනවා - Hon. 

Member you name the contractors.  
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes, Hon. Member, you name the contractors.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Okay. Shall we go to the next Question?  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමා, කවුද ඒ පස් ෙදනා? කියන්න බලන්න, නම්. [බාධා 

කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! පශ්න අංක 4, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

[බාධා කිරීම්] 

 
මිල්ෙකෝ සමාගෙම් කිරි පිටි නිෂප්ාදනය ඉහළ දැමීම: 

පියවර 
மில்ேகா கம்பனியின் பால் மா உற்பத்திைய 

ேமம்ப த்தல் : நடவ க்ைக 
INCREASE OF MILK POWDER PRODUCTION IN MILCO 

COMPANY : ACTION TAKEN 
49/’15 

4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගාමීය  ආර්ථික  කටයුතු  පිළිබඳ  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  
(අ) (i) මිල්ෙකෝ සමාගෙම් කිරි පිටි නිෂ්පාදනය පහත වැටී 

ඇති බවත්; 
 (ii) ඒ අනුව ෙවළඳ ෙපොළ තුළ හයිලන්ඩ් කිරි පිටි 

ෙනොමැති බවත්; සහ 
 (iii) ෙමය පාරිෙභෝගිකයන්ට හා සමාගමට විශාල 

පාඩුවක් බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) 2010.01.10 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 

තුළ මිල්ෙකෝ සමාගෙම් කිරි පිටි නිෂ්පාදනය 
කිෙලෝග ෑම්වලින් වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; සහ 

 (ii) 2015 වර්ෂෙය් පළමු කාර්තුව තුළ නිෂ්පාදිත කිරි 
පිටි ප මාණය කිෙලෝගෑම් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) මිල්ෙකෝ සමාගෙම් කිරි පිටි නිෂ්පාදනය ඉහළ 

දැමීමට පියවර ගන්ෙන්ද; සහ 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  மில்ேகா கம்பனியின் பால் மா உற்பத்தி 
ழ்ச்சியைடந் ள்ள  என்பைத ம்;  

 (ii) இதற்கைமய சந்ைதயில் ைஹலன்ட் பால் மா 
இல்ைல என்பைத ம்; 

 (iii )  இ  கர்ேவா க்கும் கம்பனிக்கும் பாாிய 
இழப்பாகும் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  2010.01.10ஆம் திகதி தல் 2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயான காலப்பகுதிக்குள் மில்ேகா 
கம்பனியின் பால் மா உற்பத்தி கிேலா 
கிராம்களில் வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 ( i i )  2015ஆம் ஆண் ன் தல் காலாண் ல் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட பால் மாவின் அள  கிேலா 
கிராம்களில் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  மில்ேகா கம்பனியின் பால் மா உற்பத்திைய 
ேமம்ப த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Rural Economic Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the milk powder production of Milco 
Company has decreased; 

 (ii) accordingly, Highland milk powder is not 
available in the market; and 

 (iii) this is a huge loss for the consumers and the 
company? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the milk powder production of Milco 
Company during the period from 
10.01.2010 to 31.12.2014 separately  for 
each year in kilograms; and 

 (ii) the amount of milk powder produced 
during the first quarter of the year 2015 in 
kilograms? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether action will be taken to increase the 
production of milk powder of Milco 
Company; and  

 (ii) if so, what those steps are?  

(d) If not, why? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய 
அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economy) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

433 434 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i)  කිරි පිටි නිෂ්පාදනය පහත වැටී නැත. සාමාන්ය 
වශෙයන් දිනකට කිෙලෝගෑම් 12,000 - 14,000 
අතර පමාණයක් නිෂ්පාදනය ෙකෙර්. වර්ෂෙය් කිරි 
සැපයුම අඩු කාලය වන ඔක්ෙතෝබර් මාසෙයන් 
පසු හා අෙපේල් මාසයට ෙපර කාලය තුළදී කිරි පිටි 
නිෂ්පාදනය අඩු ෙව්.  

 (ii) ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ හයිලන්ඩ් කිරි පිටි ෙනොමැති 
වීමට ෙහේතුව අධික වූ පාරිෙභෝගික ඉල්ලුම ෙව්. 

 (iii) ඉහත (i) සහ (ii) පරිදි පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) වාර්ෂික කිරි පිටි නිෂ්පාදනය කිෙලෝ ගෑම්වලින්; 

  2010 - 4,290,223 

  (හතළිස ්ෙදලක්ෂ අනූදහස ්ෙදසීය විසිතුනයි.) 

  2011  -         3,766,956 

  (තිසහ්ත්ලක්ෂ හැටහයදහස ්නමසීය පනසහ්යයි.) 

  2012  -  4,694,702 

  (හතළිසහ්යලක්ෂ අනූහතරදහස් හත්සීය ෙදකයි.) 

  2013  -  4,413,221 

  (හතළිසහ්තරලක්ෂ දහතුන්දහස ්ෙදසීය විසිඑකයි.) 

  2014  -  4,251,035 

  (හතළිසේදලක්ෂ පනසඑ්ක්දහස ්තිසප්හයි.) 

 (ii) 2015 වර්ෂෙය් පළමු කාර්තුව තුළ නිෂ්පාදිත කිරි 
පිටි පමාණය කිෙලෝ ගෑම් හත්ලක්ෂ විසිනවදහස ්
හත්සීය පනහයි.  (729,750Kg යි) 

(ඇ) (i) ඔව්. කිරි පිටි නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට දැනටමත් 
පියවර ෙගන තිෙබ්.  

 (ii) අලුතින් කිරි පිටි නිෂ්පාදන යන්ත සථ්ාපනය ෙකොට 
නිෂ්පාදන ධාරිතාව දැනට ඇති පමාණය ෙමන් 
තුන් ගුණයකින් වැඩි කිරීමයි. ෙමම ව්යාපෘතිය 
2016 මාර්තු මාසය වන විට අවසන් වීමට 
නියමිතයි. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

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

අහනවා. ලංකාෙව් මිල්ෙකෝ සමාගම කිරි පිටි නිෂ්පාදනය කරන 
බව අපි දන්නවා. ඊට අමතරව හයිලන්ඩ් වාෙග් සමාගම් දියර 
කිරිත් නිෂ්පාදනය කරනවා. දියර කිරිවලටත් විශාල ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය වකවානුෙව් කිරි පාෙර්ත් ෙදෝෙර් ගලාපු 
යුගයක් තිබුණා. දැනට තිෙබන ෙම් කිරි පිටි නිෂ්පාදන පමාණය 
යම් කිසි මට්ටමකින් -කිෙලෝගෑම් ගණනකින් ෙසොච්චම් 
පමාණයකින් ෙනොෙවයි- ෙදගුණයකින් ෙහෝ තුන් ගුණයකින් වැඩි 
කිරීෙම් මැදි කාලීන සහ දිගු කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් සහ දැක්මක් 
අමාත්යාංශයට තිෙබනවාද කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිරි පිටි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා 

දැනටමත් නුවරඑළිෙය් දැනට තිෙබන හයිලන්ඩ් කිරි පිටි නිෂ්පාදන 
කර්මාන්තශාලාවට අමතරව අලුතින් තවත් කර්මාන්තශාලාවක් 

ඉදිෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම බඩල්ගම පෙද්ශෙය් ෙදවැනි 
කර්මාන්තශාලාවත් ඉදි ෙවනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසය 
වන විට ෙම් නිෂ්පාදනය ෙදගුණයකින් වැඩි කරන්න අපිට පුළුවන් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 2017 වසර වන විට ෙම් නිෂ්පාදනය තුන් 
ගුණයකින් වැඩි කරන්න හැකියාව තිෙබනවා.  

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

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ යුගෙය් මිල්ෙකෝ සමාගෙම් මුදල් 
ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට අවභාවිත කිරීම පිළිබඳව අපි කථා කළා. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේ ඇමතිවරයා විධියට එම මුදල් අවභාවිතය 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා ද? ෙකොපමණ මුදලක් 
අවභාවිත කරලා තිෙබනවා ද? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී මිල්ෙකෝ 

සමාගෙමන් රුපියල් මිලියන 15ත් - 20ත් අතර පමාණයක් 
අවභාවිත කර තිෙබනවා කියලා දැනට අපිට ෙතො රතුරු ලැබිලා 
තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් අරලියගහ 
මන්දිරෙය් පැවැති දන් සැල් සඳහා රුපියල් මිලියන 15ක කිරි, 
ෙයෝගට් සහ කිරි පිටි ලබා දී තිෙබනවායි කියලා අපට ෙතොරතුරු 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි අවශ්ය කටයුතු කර එම 
මුදල් ඒ පුද්ගලයින්ෙගන් අය කර ගැනීම සඳහා දැනටමත් කටයුතු 
කර ෙගන යනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්. මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය. ඊෙය් වාෙග් ෙනොෙවයි. 

මමත් දැන් ලියා ගන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

මිල්ෙකෝ සමාගෙම් ෙයෝගට් ෙව්වා, දියර කිරි පැකට් ෙව්වා, 
කිරි පිටි ෙව්වා ෙම්වා අරලියගහ මන්දිරයට නිකම් යන්න බැහැ 
ෙන්. එක්ෙකෝ ෙද්ශපාලනඥයන් ලියුම් දීලා තිෙබන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, ෙද්ශපාලනඥයන් ලියුම් දුන්නත් අවසානෙය්  නිලධාරින් 
ඒවා අනුමත කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම  ලියුම් දුන්නු 
ෙද්ශපාලනඥයන් සහ ඒවා අනුමත කළ නිලධාරින් කවුද කියලා 
අපි දැනගන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා ගත්ත කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද කියලාත් අපි දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අලුතින් පශ්නයක් අහනවා නම් 

ඒ ලියුම් දුන් ෙද්ශපාලනඥයන් සම්බන්ධ ලියකියවිලි සියල්ල 
සභාගත කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඒ නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් 
අපි ඉදිරිෙය්දී නීත්යනුකූලව කටයුතු කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. [බාධා කිරීමක්] කලින් කියලා තිබුණා නම්,  නම් 
ලැයිස්තුව ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. කියලා ඉවර කරන්න බැරි 
තරම් නම් ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න දැන් සූදානම් නැති නිසා ඉදිරිෙය්දී 

නැවත පශ්නයක් අහන්න, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අලුත් පශ්නයක් අහන්න. මා පිළිතුරු ෙදන්නම්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 133/'15 - (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 

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

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask for two weeks' time to answer that Question.  

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 151/'15 - (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා. 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 52/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

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

 
ප මිතිෙයන් ෙතොර කුරුඳු අපනයනය : වැළැක්වීෙම් 

කියාමාර්ග 
தரமற்ற க வா ஏற் மதி : த ப்  வழி ைறகள்  
 EXPORT OF SUBSTANDARD CINNAMON : PREVENTIVE 

MEASURES  
48/’15 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙවළඳුන්ෙග් කූට උපක ම ෙහේතුෙවන් කුරුඳු 
කර්මාන්තය බිඳ වැටීෙම් අවදානමක් ඇති බවත්; 

 (ii) ප මිතිෙයන් බාල කුරුඳු නිෂ්පාදන අපනයනය කළ 
පසු නැවත ආපසු හරවා එවා ඇති බවත්; සහ 

 (iii) ෙමම තත්ත්වය ශ  ීලංකාෙව් කීර්ති නාමයට විශාල 
හානියක් බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී අපනයනෙයන් පසු ප මිතිෙයන් 
බාල වීම ෙහේතුෙවන් ආපසු හරවා එවන ලද කුරුඳු 
නිෂ්පාදන කවෙර්ද; 

 (ii) ඒවාෙය් ප මාණය හා වටිනාකම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම නිෂ්පාදන අපනයනය කෙළේ කවුරුන්ද; සහ 

 (iv) එම පුද්ගලයාෙග් සමාගම සම්බන්ධව නීතිමය 
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) අපනයනය කරන කුරුඳු නිෂ්පාදනයන්හි ප මිතිය 
පරීක්ෂා කිරීමට ෙම් වනවිට ගනු ලබන කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; සහ 

 (ii) ප මිතිෙයන් ෙතොර කුරුඳු අපනයනය වැළැක්වීමට 
ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) வர்த்தகர்களின் சூழ்ச்சியான ேலாபாயங்கள் 
காரணமாக க வா ைகத்ெதாழில் 

ழ்ச்சியைட ம் அபாயம் காணப்ப கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) தரத்தில் குைறந்த க வா உற்பத்திகள் ஏற் மதி 
ெசய்யப்பட்ட பின்னர்  மீண் ம் தி ப்பி 
அ ப்பப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிைலைம இலங்ைகயின் நற்ெபய க்கு 
ெப ம் பாதகமாகும் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் ஏற் மதியின் பின்னர் 
தரத்தில் குைறவா ள்ளைமயால் மீண் ம் 
தி ப்பி அ ப்பப்பட்ட க வா உற்பத்திகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அவற்றின் அள  மற் ம் ெப மதி தனித்தனிேய 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உற்பத்திகைள ஏற் மதி ெசய்தவர் 
யாெரன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நபாின் நி வனத்திற்கு எதிராக சட்ட 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஏற் மதி ெசய்யப்ப ம் க வா உற்பத்திகளின் 
தரத்ைதப் பாிேசாதிப்பதற்கு தற்ேபா  
எ க்கப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) தரமற்ற க வா ஏற் மதிைய த ப்பதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Primary Industries:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the cinnamon industry is faced with the risk 
of being collapsed owing to fraudulent 
activities of the merchants;  

 (ii) the substandard cinnamon products, which 
were exported, have been returned to the 
country; and 

 (iii) this situation is a great damage to Sri 
Lanka’s goodwill? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the cinnamon products that have been 
returned back after exportation in the year 
2014 owing to being substandard;  

 (ii) separately, the quantity and the value of the 
said products; 

 (iii) those who exported the aforesaid products; 
and 

 (iv) whether legal action has been taken in 
pertinence to the company of the said 
person? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the measures currently taken to check the 
standard of the cinnamon products that are 
exported; and 

 (ii) the measures taken to prevent exportation of 
substandard cinnamon? 

(d)  If not, why? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට  පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) (i) කුරුඳු කූරු. 

 (ii) එකතු කළ පමාණය = 142,656kg 

  සම්පූර්ණ දළ වටිනාකම = රු.මිලියන 185.42 

 (iii) සමාගම් 11කි. 

  දත්ත සංරක්ෂණ සාර ධර්මතා සහ ආචාරධර්ම 
අනුගමනය කරමින් ඉහත විසත්ර දක්වා ඇත. 

 (iv) නැත. 

(ඇ) (i) අංක 1806/6 දරන 2013 අෙපේල් 29 දින අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙයන් කුරුඳු නිෂ්පාදන අපනයනය 
කිරීෙම්දී එම නිෂ්පාදන බලයලත් 
පරීක්ෂණාගාරයකින් ෙහෝ ශී ලංකා පමිති 
ආයතනය විසින් පිළිගනු ලබන 
පරීක්ෂණාගාරයකින් නිකුත් කරනු ලබන 
අනුකූලතා සහතිකය ලබා ගැනීෙමන් පසු පමණක් 
සිදු කළ යුතු බවට අනිවාර්ය කරන ලදී. එම ගැසට් 
පතය කුරුඳු අපනයනකරුවන්ෙග් විෙරෝධය මත 
පසුව නිකුත් කරන ලද අංක 1813/15 දරන 2013 
ජුනි 5 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් අත් 
හිටුවා ඇත. එෙසේ වුවද, ආනයනකරුවන්ෙග් 
ඉල්ලීම මත පමිතිය පරීක්ෂා කිරීෙම් කමයක් 
දැනට කියාත්මක ෙකෙර්. 

 (ii)  ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීමට අදාළ පුහුණු 
වැඩසටහන් ක්ෙෂේත දින වැඩ මුළු සහ සම්මන්තණ 
ආදිය මඟින් පාර්ශව්කරුවන් දැනුවත් කිරීමට 
අවශ්ය කියා මාර්ග අපනයන කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගන ඇත. ගාල්ල, මාතර, 
තිහෙගොඩ, මාතෙල් පුහුණු මධ්යසථ්ානවල වැඩ 
මුළු පවත්වා ඇත.  
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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  තවද ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුව කුරුඳු නිෂ්පාදන 
පමිතිෙයන් යුතුව සැකසීම සඳහා සැකසුම් 
මධ්යසථ්ාන පිහිටුවීමට පියවර ෙගන ඇත. 
ඉදිරිෙය්දී ෙමම වැඩසටහන තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කරනු ලැෙබ්. 

  ගරු අගමැතිතුමා ඊෙය් ඉදිරිපත් කරපු වැඩ 
පිළිෙවළත් සමඟ අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
අෙප් රෙට් කුරුඳු නිෂ්පාදනය ඉදිරි අවුරුදු හතරපහ 
ඇතුළත වැඩි කරලා අපනයන වටිනාකම 
ෙදගුණයකින් වැඩි කිරීමට.  

(ඈ)  ඉදිරිෙය්දී පශන් පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් කුරුඳුවලට ලංකාවටම 

ආෙව්ණික වූ විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් කුරුඳුවලට 
ෙලෝකෙය් ෙලොකු මිලක් නියම වන්ෙන් ඒකයි. ගරු පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත්යතුමා එතුමාෙග් පිළිතුෙරන්  පිළිගන්න ෙයදුණා, 
ෙවෙළඳුන්ෙග් කූට උපකම ෙහේතුෙවන් කුරුඳු කර්මාන්තය බිඳ 
වැටීෙම් අවදානමක් තිෙබනවාය කියන කාරණයත්, අප 
අපනයනය කරපු කුරුඳු ආපසු ලංකාවට එවා තිෙබනවා කියන 
කාරණයත්, එමඟින් ලංකාෙව් කීර්ති නාමයට හානියක් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණයත්. එෙහම නම් බරපතළ තත්ත්වයක් 
තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි, තත්ත්වෙයන් බාල ෙමවැනි කුරුඳු 
අපනයනය කරන පුද්ගලයන්  සහ ආයතන සම්බන්ධෙයන් ගනු 
ලැබූ  -ඒ අයෙග් බලපත අෙහෝසි කිරීම ඇතුළු-  කියා මාර්ගවල 
පගතිය ගැන.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කරුණු ෙසොයා බැලුවා. අපනයනය කළ 

කුරුඳුවලින් reject ෙවලා ඇවිත් තිෙබන්ෙන් සියයට 1ක් වාෙග් 
පමාණයක්. පුහුණු වැඩ මුළු හරහා ඒ සියයට 1 තවත් අඩු කරන්න 
අවශ්ය ෙවනවා. 

සමහර අවස්ථාවලදී ගැනුම්කරුවා ඒ රෙට් LC එකක් ඇරලා 
කුරුඳු order කරලා තිබුණත්, ඒ රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොළ වටිනාකම 
අඩු නම් ඒවා ෙනොගන්නත් ඉඩ තිෙබනවා. එෙහම ඒවාත් reject 
ෙවලා ලංකාවට එන්න පුළුවන්.  

අපි අෙප් අපනයනකරුවන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් අපනයනකරුවන් පමිතිෙයන් යුත් භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම 
සඳහා පුහුණු කරන්න ඕනෑ; දිරි ගන්වන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් 
අලුත් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය.   

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

විෙශේෂෙයන් ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ත්, මම නිෙයෝජනය කරන මාතර 
දිස්තික්කෙය් අකුරැස්ස, කඹුරුපිටිය සහ හක්මන මැතිවරණ බල 
පෙද්ශවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙබොෙහොමයකත් ෙම් 
කුරුඳු වගාව කරනවා. කුරුඳු, ගම්මිරිස්, කහ වැනි  ෙබොෙහෝ 
නිෂ්පාදනවල තිෙබන පශ්නය තමයි පමිතිය පිළිබඳ පශ්නය. 

කුරුඳු අපනයනෙය් පමුඛෙයකු වන ජී.පී. ද සිල්වා සමාගෙමහි 
අධ්යක්ෂවරෙයක් වරක් මට කිව්වා, "එක සමාගමකින් ගම්මිරිස් 
වගයක් ඇෙමරිකාවට අපනයන කළා, ඒ ගම්මිරිස් ඇතුෙළේ 
ගම්මිරිස් එකතු කරන සවලකුත් තිබිලා, ඒ සවලත් එක්ක ආපසු ඒ 
ගම්මිරිස් ලංකාවට එවලා තිබුණා" කියලා. ඊළඟට,  ෙමොනවා හරි 
ෙතල් වර්ගයකට කුරුඳු essence දමලා කුරුඳු ෙතල් විධියට පිට 
රට යවනවා. ෙම්ක රටක් විධියට ලජ්ජා සහගත සහ අපකීර්තිමත් 
කාරණයක්.  

ෙම් කාරණා එක්ක බලනෙකොට ඔබතුමා කියපු  නරක 
''සියයට එක'' පමාණයක් විධියට කුඩා තමයි. සමහර විට ඒ 
''සියයට එකම'' ඇති අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණෙයන්ම 
පතික්ෙෂේප කරන්න. ඒ නිසා ඒ කාරණය බරපතළ කාරණයක් ෙසේ 
සලකා අමාත්යාංශය යම් මැදිහත් වීමක් කරනවාද? එකක්, ෙම්වා 
ව්යාජ සහ අනුකරණ භාණ්ඩ. අෙනක, ෙනොසැලකිල්ෙලන් සිදුවන 
කියා නිසා සිදු වන පාඩුව. ගම්මිරිස් එක්ක සවලකුත් ගියාය කියන 
එක ඒකට ෙහොඳ උදාහරණයක්.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ඉදිරිපත් කරපු ඒ කාරණය 

ගැන අෙප් අලුත් අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා, ඉදිරිෙය්දී 
අෙප් අපනයනකරුවන් දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරනවා. 
අපනයනය දිරි ගන්වන එක තමයි මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව. කවුරු 
හරි ව්යාපාරිකෙයකුෙගන් සමහර ෙවලාවට ෙපොඩි වැරැද්දක් 
ෙවන්න පුළුවන්.  අපි ඒ ව්යාපාරික නාමය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කිව්ෙවොත්, තව ව්යාපාරිකෙයක් ඒක පෙයෝජනයට ගන්නත් 
පුළුවන්.  එෙහම නැත්නම්, අෙප් රෙට් ෙනොවන, ෙවන රටක 
අපනයනකරුෙවක් ඒක පෙයෝජනයට අරෙගන අෙප් ර ටට 
හානියක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඇමතිවරුන් හැටියට එෙහම නැත්නම් මන්තීවරුන් හැටියට අෙප් 
වරපසාද පාවිච්චි කරලා අෙප්  ව්යාපාරවලට හානියක් සිදුවන 
ආකාරයට කිසි ෙදයක් කියන්න නරකයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. ඊෙය්ත් අෙප්ම මන්තීවරයකුෙගන් එෙහම ෙදයක් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ව්යාපාරයක කීර්ති නාමයට හානියක්  
ෙවන ආකාරෙය් ෙදයක් කියැවිලා තිෙබනවාය කියලා මට දැන 
ගන්නට ලැබුණා.   

අපි අෙප් රෙට් අපනයනය වැඩිදියුණු කරන්න නම්  
ව්යාපාරිකයන්ට අත ෙදන්න ඕනෑ. කූට ව්යාපාරිකෙයෝ 
එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ඉන්න පුළුවන්.  නමුත් හැෙමෝම ඒ 
තත්ත්වයට දමලා සලකන්ෙන් නැතුව, හැම ෙකෙනකුම දැනුවත් 
කරලා, ඒ අය  ඉදිරියට ෙගනයන වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක 
කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු මන්තීතුමා කියපු ෙද් මම සැලකිල්ලට ෙගන 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් තිෙබන කුරුඳුවලට වැඩි 
වටිනාකමක් ලබා ෙදන්න ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම කුරුඳු ෙතල්වලටත් වැඩි වටිනාකමක් ගන්න 
පුළුවන්. ගම්මිරිස්වලටත් ෙලොකු ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කරන්නට 
පුළුවන්.  ඉදිරි අවුරුදු ෙදක ඇතුළත ලංකාෙව් විශාල පමාණයක  -
ෙහක්ටයාර් ලක්ෂයක- සුළු අපනයන ෙභෝග වගා කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  එෙහම වගා කරලා අෙප් අපනයන 
ආදායම  වැඩි කර ගන්නට කටයුතු කරනවා.  හැම 
කර්මාන්තයකටම  අගමැතිතුමා අභිෙයෝගයක් භාර දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ අභිෙයෝගය හරහා රැකියා දසලක්ෂයක් ඇති කරන 
වැඩසටහනට දායකත්වයක් ෙදන්න ඉදිරි අවුරුදු හතර ඇතුළත 
අෙප් අපනයන ආදායම  ෙදගුණයකින් වැඩි කරනවා.  
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තායිලන්තය ගත්ෙතොත්, පසු ගිය අවුරුදු පෙහේදී ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අපනයන ආදායම ෙදගුණයකින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. වියට්නාමයත් අපනයන ආදායම ෙදගුණයකින් වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. බංග්ලාෙද්ශයත් අපනයන ආදායම 
ෙදගුණයකින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. අපි කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ, 
අවුරුදු පහෙළොවක් ගියත්  ලංකාෙව් අපනයනය ෙදගුණයක් කර 
ගන්නට බැරි වීම ගැන.  2005දී  දළ ෙද්ශීය ආදායෙමන්  සියයට 
36ක්ව තිබුණු අෙප් අපනයන ආදායම සියයට 14.5 වන ෙතක් 
පහළට වැටිලා තමයි අපට  ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ පමාණය 
අනිවාර්යෙයන්ම වැඩි කරනවා.  

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

කුරක්කන් පාට සාටක තිබුණාට පසු ගිය වකවානුෙව්  
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට  කුරක්කන්  ලංකාවට  ආනයනය කරන්න 
තමයි සිද්ධ වුෙණ්.  කුරහන් හැලපවලටයි, තලපවලටයි  ෙදකටම 
ආනයනික  කුරක්කන් තමයි පාවිච්චි කෙළේ.  ගරු  ඇමතිතුමා 
කිව්වා, නම් සඳහන් කරන්නට එපා කියලා.   -මාතර හරිශ්චන්ද 
කර්මාන්තායතනය- නමුත් උදාහරණවලට සමහර නම් සඳහන් 
කරන්න ෙවනවා. ඇමතිතුමා ඊෙය් සඳහන් කරපු ආයතනයක 
නමක් ගැන කිව්වා. මා නම් එෙහම සඳහන් කෙළේ නැහැ. මා 
හිතනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙනොෙවයි කියලා. එක පැත්තකින් 
කුරහන් ආනයනය කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තල. ඇත්තටම තල අපනයනය සඳහා ෙලොකු 
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් තල නිෂ්පාදනය අඩුයි. ඊළඟට, 
උඳු. විෙශේෂෙයන්ම තල, උඳු සහ කුරහන්වලට ෙලෝකය තුළ 
ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව ෙකොලස්ටෙරොල් සහ 
දියවැඩියාව යන ෙරෝග සඳහා ඒ ධාන්ය වර්ග අඩු වැඩි වශෙයන් 
යහපත්ය කියන එක ෛවද්ය මතය වන නිසා. එම නිසා උඳු, 
කුරහන් -කුරක්කන්-, හා තල නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න 
අමාත්යාංශයට තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඉදිරිපත් කෙළේ 

ඉතාමත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් . දැනටත් මා ඒ ගැන සැලසුම් සකස ්
කරලා ඉවරයි. කෘෂි කාර්මික පෙද්ශයක ජීවත් වන මා  ෙහොඳින්ම 
දන්නවා, අපි වගා කරන කන්න ෙදක අතර කාලෙය් දී තල වගා 
කිරීෙමන් අෙප් රටට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්ය 
කියලා. ඒ ගැනත් දැනට අෙප් අවධානය  ෙයොමු කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. අත් හදා බැලීමක් හැටියට ඉතාමත් ඉක්මනින් අක්කර 
100ක් වගා කරලා, ඊට පස්ෙසේ විශාල පමාණයක් වගා කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කුරුඳු ගැනත් 
සඳහන් කළා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දන්ෙන් නැහැ, කුරුඳු 
diabetesවලට  ෙහොඳයි කියලා. ඒ නිසා  diabetes තිෙබන අය  
කුරුඳු පාවිච්චි කරනවා නම් ෙහොඳයි.  ෙත් සමඟ කුරුඳු කලවම් 
කරලා ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කරන්න අපට පුළුවන්. අගය එකතු 
කරන ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක් දැනටමත් අෙප් අමාත්යාංශය 
යටෙත් අපි සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. අපි එය කියාත්මක 
කරනවා. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පශ්න අංක 2 -132/'15- (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහතා. 
 
 
 

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

 
 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Industry and 

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

 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අපි ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව ෙම් 

ගරු සභාෙව් පශ්න ඇහුවාම ඒ පශ්නවලට පිළිතුරු ෙනොදී,  පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් අපි  ඒවාට වග කිව යුතු බව කීම පිළිතුරු  ෙනොදී සිටීමට 
ෙහේතුවක් වන්ෙන් නැහැ. එෙහම කිව්වාට අපට කමක් නැහැ. 
නමුත් අෙප් පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ගන්නා වූ පියවර කුමක්ද කියලා.  

ඊෙය් මම ඇසූ පශ්නයට  පිළිතුර ෙදන අතරම  කිව්වා, "ෙම් 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණ, ඒවා ගැන වග 
කිවයුත්ෙත් ෙම් පශ්නය අහන මන්තීවරයාමයි" කියලා. ඒක 
එෙහම වුණත් අද  අහන පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්නට ඕනෑ ෙන්. 
එෙසේ ෙනොකර මම ඇසූ තුන්වන පශ්නයට පිළිතුර දීෙමන් එතුමා 
මඟ හැරියා. ෙමොකද, නිවැරැදි කිරීෙම් කියා මාර්ගයක් එතුමන්ලා 
ගන්ෙන් නැහැ. මම වැඩිදුර කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් එක ෙදයයි. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් අපි 
කවුරුන් ෙහෝ ෙම් පිළිබඳව වගකිව යුත්තන් වුණා නම්, ඒක 
කිව්වාට කමක් නැහැ.  නමුත් අසා තිෙබන පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන 
ෙලස නියම කරන්නය  කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒ පිළිබඳව ගරු සභානායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 

කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. 
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[ගරු දයා ගමෙග්  මහතා] 
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ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

 
ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු 

පීඨෙය් සිසුන් මුහුණ දී ඇති ගැටලු 
இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகப் 

ெபாறியியல் பீட மாணவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனகள் 

PROBLEMS FACED BY STUDENTS OF ENGINEERING 
FACULTY IN  SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA 

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

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

ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිසුන්ට 
මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

සුදුසුකම් සහිත ආචාර්යවරු හා පුහුණුවීම් සඳහා අවශ්ය 
ෙභෞතික සම්පත් පමාණවත්ව ෙනොමැතිවීම නිසා ශී ලංකා අග්නිදිග 
විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිසු සිසුවියන් 300කට ආසන්න 
පිරිසක් තම අධ්යයන කටයුතු කර ගැනීමට ෙනොහැකිව බලවත් 
අපහසුතාවකට මුහුණ දී සිටිනවා.  

2012 වර්ෂෙය් අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨය 
ආරම්භ කරනු ලබන්ෙන්, ඉංජිෙන්රු පීඨයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
කරනු ලබන ශක්යතා අධ්යයනයකින් පසුව ඒ සඳහා එවකට පැවති 
සුදුසුම ස්ථානය ෙලස හඳුනා ගැනීෙමන් ෙහෝ අවශ්ය පහසුකම් 
පිළිබඳව අධ්යයනයකින් ෙතොරවයි. 2011 වර්ෂෙය් උසස් ෙපළ 
විභාගෙය් පතිඵල සම්බන්ධෙයන් ඇති වූ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් 
නිසා වැඩි සිසුන් පමාණයක් බඳවා ගැනීමට සිදුවීම ෙහේතුෙවන්, 
බලධාරින් ෙසවූ කඩිනම් විසඳුමක් ෙලස අග්නිදිග සරසවිෙය් 
ඉංජිෙන්රු පීඨය 2012 වසෙර් ආරම්භ ෙකරුණා. ඒ අනුව විදුලි හා 
විද ත් සන්නිෙව්දන, සිවිල් ඉංජිෙන්රු, යාන්තික ඉංජිෙන්රු ආදී 
වශෙයන් අංශ තුනකට සිසුන් බඳවා ගනු ලැබුවා.  

ඉංජිෙන්රු පීඨයක් සඳහා පැවතිය යුතු සුදුසුකම් සහිත 
ආචාර්යවරුන්, තාක්ෂණාගාර පහසුකම්, පුස්තකාල පහසුකම් හා 
ක්ෙෂේත පුහුණුවීම් ලබා දිය හැකි ඉංජිෙන්රු ආයතන වැනි 
අත්යවශ්ය සාධක අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨයට ලබා 
ගත හැකිදැයි එවකට ආණ්ඩුව කල්පනා කෙළේ  නැහැ. අතිශය 
දුෂ්කර ගම්මානයක් වන ඔලුවිල් හි ෙමම ඉංජිෙන්රු පීඨය ස්ථාපිත 
කරනු ලැබූ අතර, අවශ්ය ගුණාත්මක මට්ටෙම් පරිපාලනයක් හා 
අත්දැකීම් හා සුදුසුකම් සහිත අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලයක් ද ඊට 
සැපයීමට බලධාරින් අෙපොෙහොසත් වුණා. 

ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වවිද්යාලෙය් ආචාර්යවරුන්ෙග් 
හිඟකම, ෙභෞතික සම්පත්වල හිඟකම, පුස්තකාල පහසුකම්වල 
හිඟකම  පිළිබඳව ෙතොරතුරු සඳහන් ෙල්ඛනයක් මා ළඟ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් විශ්වවිද්යාලයක් තියා, ගෙම් 
කම්මලක මට්ටමකවත් නැති තත්ත්වයක් දැන් එහි උදා ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අද වන විට ෙමම පීඨයට ශිෂ්ය කණ්ඩායම් 03ක් බඳවා ගනු 
ලැබ ඇති නමුත් ෙමම දුබලතා ෙහේතුෙවන් පීඨෙය් සමස්ත 
සිසුන්ෙග් අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක මට්ටම හා ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන 
මානසිකත්වය බරපතළ ෙලස කඩා වැටී තිෙබනවා. ඉංජිෙන්රු 
පීඨ පවතින ෙසසු ආයතන වන ෙමොරටුව, ෙප්රාෙදණිය, රුහුණ, 
හා යාපනය යන විශ්වවිද්යාලවල අධ්යයන වර්ෂ සමඟ සංසන්දනය 
කිරීෙම්දී අග්නිදිග පීඨෙය් සිසුන් සිටින්ෙන් ෙබොෙහෝ පසු පසන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, එකට උසස් ෙපළ විභාගය ලියනවා. 
හැබැයි, සරසවිෙය් දී ඔවුන් ෙවනස් මට්ටම්වල තමයි ඉන්ෙන්. 
අග්නිදිග විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන් මාස ගණනාවක සැලකිය යුතු 
කාලයක පිටුපසින් තමයි අධ්යයන කටයුතු හදාරමින් සිටින්ෙන්. 
ෙසසු විශ්වවිද්යාලවල ඉංජිෙන්රු සිසුන් ලබන පාෙයෝගික පුහුණු 
අවස්ථාව,  අවට එවැනි ආයතන ෙනොමැති කෘෂි කාර්මික 
පරිසරයක පිහිටි අග්නිදිග විශ්වවිද්යාල සිසුන්ට අහිමි වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඉංජිෙන්රු පීඨයක 
ඉෙගන ගන්නා සිසුන් එක් එක් කර්මාන්තශාලාවල, ආයතනවල 
පාෙයෝගික පුහුණුව සඳහා යවන බව. හැබැයි, ඔළුවිල් අවට 
පෙද්ශෙය් එවැනි කර්මාන්ත ශාලාවක්වත් නැහැ. අප දන්නවා,   
සාමාන්යෙයන් ෙමම ඉංජිෙන්රු සිසුන් පුහුණුව සඳහා වරායට, 
එෙහම නැත්නම් රත්මලාන  දුම්රිය අංගනයට  එවන  බව. නමුත් 
දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කුමක්ද?  

සුදුසුකම් සහිත ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟය බරපතළ වන අතර, 
පිටතින් පැමිෙණන  ආචාර්යවරුන් පැමිණීෙම් දුෂ්කරතා  නිසා 
එකවර කරනු ලබන දිගු ෙද්ශන සිසුන් දැඩි අපහසුතාවකට ඇද 
දමනු ලබනවා. ආචාර්යවරෙයක් ඇවිත් ඔක්ෙකොම ෙද්ශන ටික 
එක දවෙසේ කරනවා. ෙමොකද, සමන්තුෙර්ට ගිහින් පැය ෙදකක 
ෙද්ශනයක් කරලා  එන්න බැහැ ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 
නිසා ෙමෙහේ ඉඳලා යන එකම ආචාර්යවරයා විසින් මුළු දවස තුළ 
එකම ෙද්ශනය ෙදනු ලබන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ඉංජිෙන්රු පීඨයක පා ෙයෝගික කියාකාරකම් සිදු කළ හැකි 
තාක්ෂණ විද්යාගාර පහසුකම්ද ඔවුන්ට අහිමියි. ඒ නිසා පළමු 
වසෙරන් පසුව පා ෙයෝගික පුහුණු කටයුතු සඳහා දුරකතර ෙගවා 
ගනිමින් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය කරා යාමට ඔවුන්ට සිදුව 
තිෙබනවා. සමන්තුෙර් පළමුෙවනි වසර සඳහා පමණයි පාෙයෝගික 
පහසුකම් තිෙබන්ෙන්. ඒ අය practicals කරන්න සමන්තුෙර් සිට 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලයට එනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

පුස්තකාලෙය් ෙපොත්පත් පවා ඇත්ෙත් පළමු වසරට අදාළ ඒවා 
පමණක් බවද සිසුන් විසින් පකාශ කරනවා. ෙසසු සරසවිවල 
සිසුන්ට ලැෙබන අධ්යයන කාල සටහන්, ෙබොෙහෝ අධ්යයන 
ෙමොඩියුලවලට අදාළ විෂයමාලා සම්බන්ධ විස්තර ඔවුන්ට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පීඨෙය් එක් එක් අංශවලට අදාළව ෙවන  
ෙවනම ගැටලු විශාල පමාණයක් ඇති බවද සිසුන් කියා සිටිනවා. 
ෙම් සියලු කරුණු ෙහේතුෙවන් අනාගතෙය් සුදුසුකම් සහිත වෘත්තීය 
ඉංජිෙන්රුවකු වීම පිළිබඳව ඔවුන්ෙග්  සිහිනය ෙබොඳවී යමින් 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට 
පිළිතුරු අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

01. අග්නිදිග විශව්විද්යාලයට අනුබද්ධව ඉංජිෙන්රු පීඨයක් 
ඇරඹීමට ශක්යතා අධ්යයනයක් සිදු කර තිබුෙණ් ද? 

02. පීඨය ආරම්භ කිරීෙම්දී හඳුනාෙගන ඇති ගැටලු පිළිබඳව 
සලකා බලා ෙනොමැතිද? 

03. ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් මතුවී 
ඇති ආචාර්ය ගැටලු, පාෙයෝගික පාඨමාලා ගැටලු, ඒ 
වාෙග්ම එම පාඨමාලා පවත්වා ෙගන යාෙම්දී ඇති වී 
තිෙබන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව ගන්නා වූ පියවර 
කුමක්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

04. ෙමම පාඨමාලාව සුදුසුකම් සහිත ෙවනත් 
විශව්විද්යාලයකට අනුබද්ධව සථ්ාපිත කරන ෙලසට වන 
සිසුන්ෙග් ඉල්ලීම සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් සථ්ාවරය 
කුමක්ද? 

 ෙමොකද, සිසුන්ෙග්ත් ෙලොකු ඉල්ලීමක් තිබුණා, 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවත් කිව්වා, ශී  
ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලයට අනුබද්ධව ඉංජිෙන්රු 
පීඨයක් හදනවාය කියලා. එෙහනම් අඩුම තරමින් ඒ 
දරුවන් එතැනට ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙන්. ශී   
ජයවර්ධනපුර විශව්විද්යාලයට අනුබද්ධව ඉංජිෙන්රු පී ඨය 
 ෙගොඩනැ  ෙඟන්ෙන් කවදාද කියන කරුණු පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයි  මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ්යාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විශව්විද්යාලයත් පසු ගිය රජය 

විසින් කරන ලද පර්ෙය්ෂණයක් - experiment එකක්. ඒක තමයි 
පශ්නය. We must  rectify it.  But, the fact of the matter is 
what the Hon. Anura Dissanayake stated.   ඔබතුමා කියපු 
 හුඟක් ෙද්වල් ඇත්ත ගරු මන්තීතුමනි. ඇමතිවරයා හැටියට 
ඇත්තම කියන්න එපා යැ.  මම ඔබතුමා අහපු පශ්නවලට උත්තර 
ෙදන්නම්. 

01. ශක්යතා අධ්යයනයක් සිදු කර ඇත. 

02. ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨය 
සම්බන්ධ ෙයෝජනාව 2012 ඔක්ෙතෝබර් මස විශව්විද්යාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ලබා දුන් අතර, එහි 
ශක්යතා අධ්යයනයක් සිදු ෙකොට පතිලාභ, පවතින සම්පත් 
හා පහසුකම් හඳුනා ගැනීම, අතිෙර්ක සම්පත් පිළිබඳ 
අවශ්යතාව සහ කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම පිළිබඳව 
සලකා බලා ඇත. 

03. ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිසුන් 
කණ්ඩායමක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ගැටලු 
සම්බන්ධෙයන් මාෙග් පදානත්වෙයන් සහ උසස ්අධ්යාපන 
රාජ්ය අමාත්යතුමා ඇතුළු අදාළ නිලධාරින්ෙග් 
සහභාගීත්වෙයන් සාකච්ඡාවක් 2015.10.29 වන දින 
පැවැත්වූ අතර, එම ගැටලු පිළිබඳව විශව්විද්යාල පරිශයට 
ෙගොස ්කරුණු ෙසොයා බලා මා ෙවත වාර්තාවක් ලබා ෙදන 
ෙලසට උසස ් අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්යවරයාට සහ අදාළ 
නිලධාරින්ට දැනුම් ෙදන ලදී. ඒ අනුව ඔවුන් 2015.11.09 
සහ 10 දිනයන්හි අග්නිදිග විශව්විද්යාලයට ෙගොස ්
විශව්විද්යාලෙය් අදාළ නිලධාරින් සහ ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් 
සිසුන් සමග සාකච්ඡා කර අවශ්ය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීමට නියමිතය. ඒ අනුව ෙමම විශව්විද්යාලෙය් 
ඉංජිෙන්රු පීඨය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙකටි කාලීන හා 
දිගු කාලීන සැලැසම්ක් සකස ්ෙකොට එය කියාවට නංවා 
රෙට් සංවර්ධනයට ඉවහල් වන ඉං ජිෙන්රුවන් බිහි කිරීමට 
දායක වන විශව්විද්යාලයක් බවට පත් කිරීමට හැකි වනු 
ඇත. 

04. අග්නිදිග විශව්විද්යාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිසුන් විසින් 
2015.10.29 වන දින මා  සමග පැවති සාකච්ඡාෙව්දී 
ෙමවැනි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එම ඉල්ලීම 
ෙකොෙතක් දුරට කියාවට නැංවීමට හැකියාව ඇත්ද යන්න 

පිළිබඳව ෙසොයා බලා මා ෙවත වාර්තා කරන ෙලස 
විශව්විද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත දැනුම් දී 
ඇත. 

 ෙම් විශව්විද්යාලෙය් පශන්යක් තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඇත්ත වශෙයන්ම එහි අදාළ 
කථිකාචාර්යවරුන්  නැහැ. ශිෂ්යයන් මා  හමු වුණා.  එම 
ශිෂ්යයන්ට පාෙයෝගික පරීක්ෂණ - practicals -  කරන්න 
සථ්ානයක්  නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම පශන්යක් තිෙබනවා. 
අපි සියලුෙදනාම සාකච්ඡා කරලා විසඳුමක් ලබා ෙදමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් විශ්වවිද්යාලෙය් තුන්වැනි වසෙර් දරුෙවොත් ඉන්නවා. 

ඇත්තටම පළමුවැනි වසෙර් අධ්යයන කටයුතු පටන් ගන්න ෙකොට 
ෙද්ශනශාලා, පුස්තකාල පහසුකම් තිබුණා; ආචාර්යවරු හිටියා. 
නමුත්, ඒ දරුවන් ෙදවැනි වසරට එන ෙකොට පළමුවැනි වසරට තව 
කණ්ඩායමක් බඳවා ගත්තා. ඒ දරුවන් තුන්වැනි වසරට එන ෙකොට 
පළමුවැනි වසරට තවත් කණ්ඩායමක් බඳවා ගත්තා. දැන් 
කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. එතැන 300 ආසන්න සිසුන් පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ දරුවනුත් ෙම් රෙට් උසස් ෙපළ විභාගයට ලියලා 
ඉංජිෙන්රු පීඨයට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලැබූ දරුවන්. නමුත්, 
ෙවන විශ්වවිද්යාලවල ඔවුන්ෙග්ම වසරවල දරුවන් අඩුම තරෙම් 
පීඨය පවත්වා ෙගන යෑමට අවශ්ය වන අවම පහසුකම් සහිතව 
ෙහෝ කටයුතු කරනවා. ෙම් දරුවන්ට එෙහම පහසුකමක්වත් නැහැ.  

ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 2015.11.09 සහ 10 දිනයන්හි 
ඔබතුමන්ලා ගිහින් සාකච්ඡා කර කඩිනමින් ෙම් පශ්නය විසඳිය  
යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, දින ගත ෙවමින් තිෙබනවා. අෙනක් 
දරුෙවෝ ෙව්ගෙයන් විභාගවලට මුහුණ ෙදනවා;  pass out වීෙම් 
කාලය ළං ෙවමින් තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් දරුෙවෝ ඊට මාස 
ගණනකින් පසු පසිනුයි ඉන්ෙන්. එකම විභාගයට, එකම කාලෙය් 
මුහුණ දුන් දරුවන් පමාණයකට ෙම් අසාධාරණය සිදු ෙවලා 
තිෙබන නිසා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්,  කඩිනමින් ෙම් 
සඳහා මැදිහත් ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳන ෙලසයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම කථිකාචාර්යවරුන්ට රුපියල් ලක්ෂයක 

දීමනාවක් ෙදන්න හදලාත්, ඒ අය යන්න බැහැ කියනවා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, ඔබතුමා පිළිගත්තා විශ්වවිද්යාලෙය් 

පශ්න වගයක් තිෙබන බව. ඒවා විසඳීමට ඉක්මනින් පියවර ගන්නා 
ෙලස මා ෙම් අවස්ථාෙව් දන්වා සිටිනවා.  

ඊළඟට, අමාත්යාංශ නිෙව්දන. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්ය ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා. 

Order, please! ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
මුලසුන ගන්නවා ඇති. 

  
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  திலங்க 
சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER   [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the Chair. 
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ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් නව කමෙව්දය : 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමාෙග් පකාශය  
நிலக்காி ெகாள்வனவிலான திய 

ைறைம:  மின்வ  மற் ம் 
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சாின் கூற்  

 NEW METHODOLOGY IN COAL PURCHASE: 
STATEMENT BY MINISTER OF POWER AND 

RENEWABLE  ENERGY 

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

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අදියර තුනකින් සමන්විත 

පුත්තලම ගල් අඟුරු බලාගාරය ෙමගාෙවොට් 900ක ධාරිතාවෙයන් 
යුක්තව කියාත්මක ෙව්. ෙමම බලාගාර තුෙනන් ෙමරට විදුලි 
අවශ්යතාෙවන් සියයට 55ක් පමණ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනු 
ලබයි. බලාගාර 3ට වර්ෂයක් සඳහා ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන 2.25ක් අවශ්ය ෙව්. වර්ෂයකට අවශ්ය ගල් අඟුරු ෙතොගෙය් 
වටිනාකම ෙඩොලර් මිලියන 150ක් පමණ විශාල අගයක් ගන්නා 
බැවින් පසු ගිය වසර 5 තුළම ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් ෙටන්ඩරය 
පදානය කිරීම පිළිබඳ ගැටලු මතු වී ඇත. අමාත්ය මණ්ඩලය පත් 
කළ ෙටන්ඩර් මණ්ඩල, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු, අභියාචනා 
මණ්ඩල, ෙටන්ඩර පදානය කිරීම සඳහා කුමන නිර්ෙද්ශ, කුමන 
තීරණ ඉදිරිපත් කළ ද අසාර්ථක ෙටන්ඩර්කරුවන් නිරන්තරෙයන් 
මාධ්ය මඟින්, අධිකරණ කියා මාර්ග මඟින් රජෙය් තීන්දු 
අභිෙයෝගයට ලක් ෙකොට ඇත.  

ෙමම තත්ත්වය ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් ෙටන්ඩරය පිළිබඳ 
පමණක් ෙනොව අෙනකුත් සමස්ත ෙටන්ඩර් කියාවලියට ෙමන්ම 
රජෙය් යහ පාලන කියාවලියට ද අහිතකර ෙලස බලපෑම් එල්ල 
කර ඇත. ෙම් නිසා ෙමම අමාත්යාංශය ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් 
කියාවලිය පිළිබඳ පුළුල් සමාෙලෝචනයකට ලක්ෙකොට, කිසිම 
පාර්ශ්වයකට අභිෙයෝග කළ ෙනොහැකි වන පරිදි සරල ෙටන්ඩර් 
කමයක් ඉදිරිපත් ෙකොට, ක්ෂණික මිල දී ගැනීෙම් කමය හා දීර්ඝ 
කාලීන මිලදී ගැනීෙම් කමය මඟින් ලියා පදිංචි ගල් අඟුරු 
සැපයුම්කරුවන්ෙගන් පමණක් ලංසු කැඳවා ගල් අඟුරු මිලදී 
ගැනීෙම් නව කමයක් හඳුන්වා දී ඇත. ෙමම කමය යටෙත් දැනට 
ෙටන්ඩර් ෙදකක් පදානය ෙකොට ඇති අතර ෙමම ෙටන්ඩර් ෙදක 
සම්බන්ධව ෙම් දක්වා කිසිදු ගැටලුවක් ඇති වී ෙහෝ එම තීන්දු 
අභිෙයෝගයකට ලක් වී ෙහෝ නැත.  

ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳ නිරන්තරෙයන්ම මාධ්ය මඟින් 
ෙම් දිනවල වාර්තා වන බැවින් ද, ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳ 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් අභිෙයෝගයට ලක්කර ඇති බැවින් ද, ඇතැම් 
සංවිධාන විසින් මූල්ය අපරාධ ෙකොමිෂන් සභාවට සහ ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙපත්සම් ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති බැවින් 
ද ෙම් පිළිබඳව ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීම සුදුසු යැයි මම 
විශ්වාස කරමි.  

2009 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා පුත්තලම ගල් අඟුරු බලාගාරයට 
ගල් අඟුරු සැපයීම සඳහා ෙටන්ඩර් පහක් කැඳවා ඇති අතර ෙමම 

ෙටන්ඩර්වලින් එකදු ෙටන්ඩරයක්වත් අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
පත් කළ පසම්පාදන මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ අනුව පදානය කිරීමට 
හැකි වී නැත. ෙම් දක්වා කැඳවා ඇති ෙටන්ඩර් පෙහන් එක් 
ෙටන්ඩරයක් ෙටන්ඩර් පදානය කිරීමට ෙපර අවලංගු ෙකොට ඇති 
අතර, ඉතිරි ෙටන්ඩර් හතරම පසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලය 
මඟින් අවලංගු කිරීමට නිර්ෙද්ශ කිරීම නිසා අමාත්ය මණ්ඩලය 
විසින් එම ෙටන්ඩර් අවලංගු ෙකොට එකම ගල් අඟුරු 
සැපයුම්කරුෙවකුෙගන් දිගින් දිගටම වසර පහක් පුරාම ගල් අඟුරු 
මිල දී ෙගන ඇත. 

ෙම් දිනවල මාධ්ය මඟින් අභිෙයෝගයට ලක් ෙකොට ඇති 
ෙටන්ඩරය, 2014 ෙනොවැම්බර් මස ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන 6.75ක් මිලදී ගැනීමට කැඳවා තිබුණු පස්වන 
ෙටන්ඩරයයි. ෙමම ෙටන්ඩරය මගින් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් 
අදියර තුන සඳහා අවුරුදු තුනකට අවශ්ය ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමට 
නියමිත අතර එහි වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 450 -
රුපියල් මිලියන 63,000- ඉක්මවයි. ෙමම ෙටන්ඩරය ස්විස් 
සිංගප්පූර් සමාගමට පදානය කිරීමට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව 
සහ පසම්පාදන කමිටුව නිර්ෙද්ශ ෙකොට ඇත.  ෙමම තීරණයට 
එෙරහිව ද ෙපර පරිදිම අභියාචනා මණ්ඩලයට අසාර්ථක 
ලංසුකරුවන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර පසම්පාදන 
අභියාචනා මණ්ඩලය නැවත වරක් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙව් 
සහ පසම්පාදන මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ පතික්ෙෂේප ෙකොට 
ෙටන්ඩරය අවලංගු කර, නැවත ෙටන්ඩරය කැඳවන ෙලස 
නිර්ෙද්ශ කර ඇත. 

අමාත්ය මණ්ඩලයට පසම්පාදන මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ හා 
අභියාචනා මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ යන නිර්ෙද්ශ ෙදක පිළිබඳව 
තීරණයක් ගත යුතුව තිබුණි. ෙමහිදී අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් 
විෂය භාර අමාත්යවරයා වශෙයන් මාෙග් නිර්ෙද්ශ ලබා ගන්නා 
ලදී. පසුව අමාත්ය මණ්ඩලය අදාළ ලංසුකරු සමඟ සාකච්ඡා 
ෙකොට ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ අද පවතින මිලට ගැළෙපන මිලක් 
නිර්ෙද්ශ කරන ෙලස පසම්පාදන මණ්ඩලයට නිෙයෝග කර ඇත. 

පසම්පාදන මණ්ඩලය හා ලංසුකරු සමඟ සිදු කළ 
සාකච්ඡාවල පතිඵලයක් වශෙයන් මිල දී ගැනීමට ෙයෝජිත ගල් 
අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 2.25න් ෙටොන් 333,000ක් ෙටොන් 1ක් සඳහා  
ෙතොටු ෙපොළ මිල  - FOB මිල - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 51.97ක 
මිලකට මිලදී ගැනීමටත්, ඉතිරි ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 
1.92, ෙටොන් 1ක් සඳහා FOB මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 58කට 
API 4 මිල දර්ශකය පදනම් කර ෙගන ලබා ගැනීමටත් නිර්ෙද්ශ 
කර ඇත.  ෙමය ඉදිරිපත් කර තිබූ මිලට වඩා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 12ක අඩුවීමකි. 

පසු ගිය වසර වලදී ෙමෙසේ ෙටන්ඩර් මණ්ඩල තීන්දු අභියාචනා 
මණ්ඩලය මඟින් අවලංගු කළ විට ඇති වන ගල් අඟුරු හිඟය 
මගහරවා ගැනීමට දිගින් දිගටම එවකට ගල් අඟුරු සැපයුම්කරු 
වන ෙනොෙබල් රිෙසෝසස් සමාගෙමන් ගල් අඟුරු මිලදී ෙගන ඇත.  
ෙමවරද ගල් අඟුරු හිඟය පියවා ගැනීමට එම සැපයුම්කරුෙගන් 
ගල් අඟුරු මිලදී ගත්ෙත් නම්, ගල් අඟුරු ෙටොන් එකක් සඳහා 
FOB මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 75කට වැඩි මුදලක් ෙගවීමට සිදු 
ෙව්.  නමුත් ෙමවර ෙටන්ඩරය පිළිබඳ තීරණය පමාද වන විට ඇති 
වන ගල් අඟුරු හිඟය මගහරවා ගැනීමට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ඇතිව ක්ෂණික මිලදී ගැනීම් කමය  යටෙත් විවෘත 
ෙවළඳ ෙපොෙළන් ගල් අඟුරු මිල දී ගැනීමට තීරණය කරන ලදී.  
ඒ අනුව 2015.07.27 දින ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 165,000ක් 
විවෘත ලංසු කැඳවා මිල දී ගන්නා ලදී.  ෙමම ෙටන්ඩරය සඳහා 
ඉතාම තියුණු තරගයක් වාර්තාවීම ෙහේතුෙවන් නිව් කාසල් දර්ශක 

449 450 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

මිලටත් වඩා අඩු මිලකට එනම් FOB මිල ෙටොන් 1ක්  සඳහා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 55.70කට මිලදී ගැනීමට ලැබුණි. ෙදවන 
ක්ෂණික මිල දී ගැනීම් ෙටන්ඩරය ද 2015.09.04 දින කැඳවන ලදී. 
එම ෙටන්ඩරය කැඳවීමට පථම අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය මත 
විවෘත ෙයෝජනා කැඳවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ගල් අඟුරු 
සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියා පදිංචි කරන ලදී. ෙම් අනුව 
ගල් අඟුරු සැපයුම්කරුවන් 6 ෙදෙනක් ලියාපදිංචී වි සිටි අතර, එම 
6 ෙදනාෙගන් ෙදවන ක්ෂණික මිලදී ගැනීෙම් ෙටන්ඩරය කැඳවන 
ලදී.  එම ෙටන්ඩරය සඳහා ද තියුණු තරගයක් ඇතිවී ඉතා අඩු 
මිලකට ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 330,000ක් ෙටොන් 1ක් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 51.29 FOB මිලට ගැනීමට හැකිවී ඇත.  
ෙමම මිල මීට ෙපර ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 1ක් සඳහා ෙගවන 
ලද ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 75 සමඟ සැසඳීෙම්දී ෙටොන් 1ක් සඳහා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 24කින් මිල අඩුවීමකි.  එම ක්ෂණික මිලදී 
ගැනීම් ෙටන්ඩර් ෙදකම මාස 2ක් වැනි ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ 
පදානය කිරීමට හැකිවීෙමන් නව ෙටන්ඩර් කමෙය් සාර්ථකත්වය 
පැහැදිලි ෙව්. 

ෙමම නව වැඩ පිළිෙවළ මඟින් පහත සඳහන් පතිඵල 
අත්කරගැනීමට හැකි වී ඇත. 

1. ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් කියාවලිය සරල වීම තුළින් 
ඉදිරිෙය්දී ගල් අඟුරු හිඟයක් ඇති ෙනොවන අතර, ඒ තුළින් 
රෙට් බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව ඇති වනු ඇත. 

2. නව කමෙව්දය තුළින් ෙටන්ඩර් සඳහා ඉදිරිපත් වන 
සැපයුම්කරුවන් විවිධ නීතිමය හා අර්ථ නිරූපණ 
ෙහේතුෙවන් පතික්ෙෂේප වීමක් සිදු ෙනොවන බැවින් වැඩි 
ලංසුකරුවන් පමාණයක් තරගයට ඉදිරිපත් වන අතර, ඒ 
තුළින් අඩු මිලකට ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමට හැකි වන 
අතර, එමඟින් ජාතික ආර්ථිකයට විශාල වාසියක් අත්වනු 
ඇත. 

3. නව කමය යටෙත් දිගු කාලීන මිලදී ගැනීම් ෙමන්ම ෙකටි  
කාලීන ක්ෂණික මිලදී ගැනීම් මඟින් ගල් අඟුරු මිලදී 
ගන්නා බැවින් ගල් අඟුරු සැපයීම පිළිබඳ ඇති විය හැකි 
ඒකාධිකාරිත්වය ඉවත් ෙව්. ෙම් සඳහා අමාත්යාංශය මඟින් 
ෙමෙතක් වසර 03කට අවශ්ය ගල් අඟුරු එකවර මිලදී 
ගැනීම ෙවනුවට එක් වසරක් සඳහා අවශ්ය ගල් අඟුරු මිලදී 
ගැනීමට තීරණය කර ඇත. ෙමයද ගල් අඟුරු සැපයීම 
සථ්ාවර කර ගැනීමට ෙහේතු ෙව්. 

4.  බලාගාරයට අවශ්ය ගල් අඟුරු අඛණ්ඩව සපයා ගැනීමට 
හැකිවීම තුළින් විදුලි පද්ධතිෙය් විදුලි ජනන වියදම අඩු ෙව්. 
උදාහරණයක් වශෙයන් පසු ගිය වසෙර් ගල් අඟුරු 
සැපයුම්කරුට ලබා දුන් සැපයුම් ෙකොන්තාත්තුෙවන් ගල් 
අඟුරු ෙටොන් ලක්ෂ 03ක් ලබා දීමට සැපයුම්කරු 
අෙපොෙහොසත් වී ඇත. ෙම් නිසා ඛනිජ ෙතල් භාවිතෙයන් 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදු 
විය. ෙමම ගල් අඟුරු ෙටොන් ලක්ෂ 03 ෙනොලැබීම 
ෙහේතුෙවන් පමණක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට දැරීමට 
සිදු වී ඇති අමතර වියදම රුපියල් මිලියන 12,750කි. 

5.  ෙමයට ෙපර ගල් අඟුරු මිල දී ගැනීෙම්දී ෙටන්ඩරයක් 
අවසන් කිරීමට වසරකට අධික කාලයක් ගත වූ අතර, නව 
කමය යටෙත් මසක් ඇතුළත සමසත් ෙටන්ඩර් කියාවලිය 
අවසන් ෙකොට සුදුසු සැපයුම්කරු වකු ෙතෝරා ගැනීමට හැකි 
වනු ඇත. 

6.  නව ෙටන්ඩර් කියාවලිය ඉතාමත් සරල, විනිවිද භාවෙයන් 
යුතු වන බැවින් ඉදිරිෙය්දී ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳ 
කිසිදු අභිෙයෝගයක් ඇති ෙනොවනු ඇත. 

අවසාන වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කළ 
ජනාධිපති විමර්ශන කමිටුව මඟින් අතීතෙය් ගල් අඟුරු මිලදී 
ගැනීම පිළිබඳ සිදු වී ඇති ගැටලු අධ්යයනය ෙකොට ඉදිරිෙය්දී එම 
ගැටලු මඟ හරවා ගැනීමට නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීමට කටයුතු කර 
ඇති බැවින්, ෙමම තත්ත්වය තව දුරටත් වැඩිදියුණු කර ගැනීමට 
හැකි වනු ඇති බව විශ්වාස කරමි. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම පකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ඍජුව බලපාන කරුණක් 
පිළිබඳවයි මම පකාශ කෙළේ. ෙම් රෙට් ආනයනික වියදමින් 
සියයට 25ක් දරන්ෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයට අවශ්ය ඉන්ධන ලබා 
ගැනීමට. ඉන් පධාන ෙකොටසක් තමයි ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම. ඒ 
වාෙග්ම අපනයන ආදායමින් භාගයකට, සියයට 50ක වටිනාකමට 
සමාන ෙවනවා අෙප් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉන්ධන මිලදී ගැනීෙම් 
වියදම. එම නිසා මට විෙශේෂෙයන් මාධ්යෙව්දි මහත්ම 
මහත්මීන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්නට තිෙබනවා. ෙම් ෙටන්ඩරෙය් 
විශාලත්වය නිසා විවිධ අධිකාරින් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
පිළිබඳව පසු ගිය දවස්වල විවිධ අර්ථ නිරූපණ අපි දැක්කා. එම 
නිසා ෙමම පකාශය මම එතුමන්ලාටත් ලබා ෙදනවා. ෙම් තුළ 
තාක්ෂණික කරුණු ගැබ් ෙවලා තිෙබනවා. එම තාක්ෂණික 
කරුණු ගැන යම් විමසීමක් අවශ්ය නම්,  වඩාත් පැහැදිලි 
කරන්නට, රටට නිවැරදි පණිවුඩය යැවීම සඳහා මෙග් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ආචාර්ය බටෙගොඩ මැතිතුමා සූදානමින් 
සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 

ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 

 
"2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්  මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂම්න් 

කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා විසිනි. 

2015 ෙනොවැම්බර් මස 20වන සිකුරාදා ෙද වන වර කියවිය 
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
நிதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 
2015 நவம்பர் 20, ெவள்ளிக்கிழைம இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Minister 

of Finance ; to be read a Second time upon  Friday, 20th November, 
2015  and to be printed. 
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[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 
“That for the purpose of the proceedings of the Appropriation Bill 
(2016), Standing Order No.70 (1) of the Parliament shall operate 
with the substitution of the words 'Twenty-four' for the word 
'Twenty-six' and Standing Order No.70 (4) of the Parliament of the 
word 'nine' for the word 'seven'.” 

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

 
 
 

II 
 

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

“That November 21st  Saturday, 23rd  Monday, 24th  Tuesday, 26th  

Thursday, 27th Friday, 28th Saturday, 30th Monday and December 
01st Tuesday and 02nd Wednesday, 2015 be allotted days for 
consideration of the “Appropriation Bill (2016)”.” 

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

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

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

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament, the hours of sitting on allotted days for 
consideration of the “Appropriation Bill (2016)” from November 
21st Saturday to December 02nd  Wednesday, 2015 shall be 9.30 a.m. 
to 12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 7.00 p.m. At 6.30 p.m. paragraph (5) 
and (6) of Standing Order No. 7 of the Parliament shall operate.” 

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

II 
 

 

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

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament and the motion agreed to by Parliament this day, 
the hours of sitting on November 27th Friday for consideration of the 
“Appropriation Bill (2016)” shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 
1.30 p.m. to 7.00 p.m.. At 6.30 p.m. paragraph (5) and (6) of 
Standing Order No. 7 of the Parliament shall operate.” 

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

 
 

III 
 

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

 

“That this Parliament at its rising this day do adjourn until 2.00 p.m. 
on Friday 20th November 2015.” 

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

 
 
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

I 
 

ශී ලංකා මෙනෝ සමාජ වැඩ වෘත්තීයෙව්දී ආයතනය 
(සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக உள, ச க ேவைல ெதாழில்வாண்ைம 
நி வகம்(கூட் ைணத்தல்)சட்ட லம் 

INSTITUTE OF SRI LANKA PROFESSIONAL PSYCHO SOCIAL 
WORK (INCORPORATION) BILL 

 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකා මෙනෝ සමාජ වැඩ වෘත්තීයෙව්දී ආයතනය සංස්ථාගත කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

453 454 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி  அைமச்ச க்கு  அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
II 

 

ෙරෝයල් චැරිටි පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත 

ேராயல் ண்ணிய அைமப்  மன்றம் 
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

ROYAL CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
I move, 
 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Royal 
Charity Foundation." 

 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්යතුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට දිනට නියමිත කටයුතු යටෙත් ෙපෞද්ගලික 

මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම. 1 වන ෙයෝජනාව, ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

 
රාජ්ය පරිපාලන ව හය පතිසංවිධානය කිරීම 

ெபா நிர்வாகக் கட்டைமப்ைப 
ம சீரைமத்தல்  

RE-ORGANIZING THE PUBLIC ADMINISTRATION 
STRUCTURE  

 
[අ.භා. 2.33] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. 

"දැනට රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය මගින් ගාම නිලධාරි වසම් යළි සීමා 
නිර්ණය කිරීම සඳහා කටයුතු කර ෙගන යමින් සිටින බැවින් එෙසේ සීමා 
නිර්ණය කරනු ලබන ගාම නිලධාරි වසම් තුළින් නව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බලපෙද්ශ සීමා සහ නව දිස්තික් සීමා නිර්ණය කළ යුතු යැයි ද,  ෙමෙසේ 
නිර්ණය කරනු ලබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශය පළාත් පාලන 
ආයතන බලපෙද්ශය බවට පත්කළ යුතු අතර එකී බලපෙද්ශයට 
ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන බලපෙද්ශය, ෙපොලිස් බලපෙද්ශය, ෙගොවිජන ෙසේවා 
බලපෙද්ශය, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරි බලපෙද්ශය ඇතුළු සියලු 
රාජ්ය ආයතනයන්හි බලපෙද්ශ සීමා සංයුක්ත වන පරිදි සමස්ත රාජ්ය 
ව හයම පතිසංවිධානය විය යුතු යැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි." 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාතර දිස්තික්කය තුළ කුඩා 
ගම්මාන 1,658ක් නිෙයෝජනය වන ගාම නිලධාරි වසම් 650ක් 
තිෙබනවා. ඒ ගාම නිලධාරි වසම් 650, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 16කටයි සංයුක්ත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නා 
ෙදයක් තමයි, ගාම නිලධාරි වසම් සීමා නිර්ණය කිරීම 
වර්තමානෙය්දී නැවත සමාෙලෝචනය කර බැලුෙවොත් ෙබොෙහෝ 
ස්ථානයන්හී යථාර්ථවාදීව එය සිදු ෙවලා නැහැ කියන එක. 
විෙශේෂෙයන්ම සමහර තැෙනක ගාම නිලධාරි වසෙම් සීමා 
නිර්ණය කිරීම කාර්යාල තුළ සිදු කිරීෙම් පතිඵලයක් විධියට, 
කවුරු ෙහෝ දුන්න ෙතො රතුරු මත සීමා නිර්ණය කිරීෙම් පතිඵලයක් 
විධියට, සමහර අවස්ථාවලදී හදිසි, කඩිනම්, දඩි බිඩි වැඩ 
පිළිෙවළක් නිසා සීමා නිර්ණය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් විධියට, 
සමහර විට අදිසි ෙද්ශපාලන හස්තයන්ෙග් වුවමනාෙවන් සීමා 
නිර්ණය කිරීෙම් පතිඵලයක් විධියට, ඇතැම් ගාම නිලධාරී වසම් 
යථාර්ථවාදී ස්වභාවෙයන් සීමා නිර්ණය ෙවලා නැහැ. එම නිසා 
සමහර අවස්ථාවලදී ඒ ගාම නිලධාරී වසෙම් සිටින ජනතාවට 
කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් ෙහෝ සැතපුම් ගණන් දුර, 
කිෙලෝමීටර ගණන් දුර ෙගවලා ෙසේවය ලබා ගන්නට තමුන්ෙග් 
ගාම නිලධාරිවරයා, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන 
සහකාරවරයා, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිවරයා, ආර්ථික 
සංවර්ධන නිලධාරිවරයා ෙවත යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

එම නිසා යථාර්ථවාදී ගාම නිලධාරී වසම් නිර්මාණය කළ 
යුතුයි කියන කාරණය මුල් කර ෙගනයි ෙම් පළමුවැනි ෙයෝජනාව 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අටවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මම ඉදිරිපත් කෙළේ. අද මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් ෙම් ෙයෝජනාව පමණක් ඉදිරිපත් ෙවයි කියායි. ෙමොකද, 
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සාමාන්යෙයන් මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව පැවැත්ෙවන සති ෙදෙකන් 
පළමුවැනි සතිෙය් අන්තිම සිකුරාදා දිනය ෙපෞද්ගලික 
මන්තීවරුන්ෙග් දිනය, Private Members' Day - විධියට තමයි 
සැලෙකන්ෙන්.  එම නිසා ෙමම ෙයෝජනාව පමණක් ඉදිරිපත් ෙවයි 
කියා මම හිතුෙව්. ෙමොකද, මම ඉදිරිපත් කරපු ෙපෞද්ගලික මන්තී 
ෙයෝජනා 127ක් න්යාය පුස්තකයට ඇතුළත් වුණා. එයින් එක 
ෙයෝජනාවක් පමණක් ඉදිරිපත් ෙවයි කියායි මම හිතුෙව්. ෙයෝජනා 
පහම මෙග් ෙයෝජනා බවට පත් ෙවලා තිෙබන නිසා බලා ෙගන 
ගියාම අද - “Private Members Day” ෙනොව, අද, “බුද්ධික 
පතිරණෙග් දිනය” බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගාම නිලධාරී 
වසම් සීමා නිර්ණය කිරීම පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණා. ඒ 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල ඒ ගාම නිලධාරි වසම් සීමා නිර්ණය කිරීම 
පිළිබඳව ජනතාව  දැනුවත් ෙවන්ෙන් ඉතා අඩුෙවනුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාධ්ය ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
ෙකනකු වශෙයන් ඔබතුමාත් එය දන්නවා. ෙම් රෙට් රූපවාහිනිය 
බලන, ගුවන් විදුලිය අහන සහ පුවත් පත් බලන පතිශතය රෙට් 
සමස්ත පමාණෙයන් ඉතාම අඩු පතිශතයක්. අන්තර්ජාල 
පවෘත්තිමය ෙවබ් අඩවි පරිහරණය කරන පිරිස ඊටත් වඩා අඩු 
පතිශතයක්. ඒ නිසා ෙම් සීමා නිර්ණය කිරීෙම්දී,  ඒ සීමා නිර්ණය 
කරන්නට පත් කරන පධාන සීමා නිර්ණය ෙකොමිසම ෙහෝ කමිටු  
දිස්තික් කමිටු බවට පත් ෙවලා, පාෙද්ශීය කමිටු බවට පත් ෙවලා 
විතරක් මදි. ගාම නිලධාරි වසමින් වසමට ගිහිල්ලා ඒ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් සැබෑ භූෙගෝලීය තත්ත්වය, ඒ වසෙම් ජීවත් වන 
අයෙග් භවෙභෝග වගා කිරීම සහ කෘෂි කාර්මික, කාර්මික 
තත්ත්වයන් වාෙග්ම ඒ ජනතාවෙග් ජාතිය, ආගම, සංස්කෘතික 
පෙභ්දයන් තිෙබනවා නම් ඒවා -ෙම් සියල්ල- සලකමිනුයි අෙප් 
රෙට් ගාම නිලධාරි වසම් යළි රටට ගැළෙපන විධියට සීමා 
නිර්ණය කරගත යුතුව තිෙබන්ෙන්. එෙසේ සීමා නිර්ණය කිරීෙමන් 
ඇති වන නව ගා ම නිලධාරි වසම් එක්කාසු කරලායි අපි යළි 
සමාෙලෝචනයක් කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බලපෙද්ශ පිළිබඳව.  

දැන් තිෙබන සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශ යථාර්ථවාදී 
නැති ෙවන්න පුළුවන්. මාතර දිස්තික්කය තුළ ගත්ෙතොත්, අපට 
ෙප්නවා සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශ යථාර්ථවාදී 
ස්වභාවයක සීමා නිර්ණය කිරීම් ෙනොවන බව. මට උදාහරණයක් 
ෙදන්න පුළුවන්, මාතර දිස්තික්කෙය් කඹුරුපිටිය මැතිවරණ 
බලපෙද්ශෙය් තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශය පිළිබඳව. 
තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශයට උනැල්ල, පාලටුව, 
එළඹකලාෙගොඩ, ෙදමටෙහට්ටිෙගොඩ කියන ගාම නිලධාරි වසම් 
අයිති වනවා. ෙම් ගාම නිලධාරි වසමක ඉන්න මනුෂ්යයකුට 
තමන්ෙග් යම් කටයුත්තක් කර ගන්න තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට යන්න නම් අඩුම ගාෙන් බස් රථ ෙදකකින් පැය 
එකහමාරක, ෙදකක ගමනක් යන්න ඕනෑ. හැබැයි,  මා ඒ සඳහන් 
කළ ගාම නිලධාරි වසම් හතෙර් පුද්ගලයකුට මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙහෝ මාතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
යන්න එක බස් රථයයි, විනාඩි පහෙළොවකට අඩු කාලයක් තමයි 
අවශ්ය වන්ෙන්.  විනාඩි පහෙළොවකින් තමුන්ට යන්න පුළුවන් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ෙදකක් දිහා බල බලා විනාඩි 40ක් 
තිස්ෙසේ බස් රථ ෙදකකින් අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට 
යන්න ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ෙම් රෙට් 
ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශවලට අඩු වැඩි වශෙයන් 
බලපානවා. මා හිතන විධියට ෙම් කාර්යය පටන් ගන්න ඕනෑ 
දිස්තික්කවත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශවත් සීමා නිර්ණය 
කිරීෙමන් ෙනොෙවයි. හරියට වැඩක් කරනවා නම් කාලය ටිකක් 
ගත්තාට කමක් නැහැ. ඒ නිසා සැලකිය යුතු කාලයක් අරෙගන 
ඉස්සර ෙවලාම ගාම නිලධාරි වසම් ටික හරියට සීමා නිර්ණය කර 
ෙගන, ඒ හරහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ සීමා නිර්ණය කර 
ෙගන, අවශ්ය නම් නැවත වතාවක් ලංකාෙව් දිස්තික්ක පවා සීමා 
නිර්ණය කර ගැනීෙම් තැනට අප යා යුතුව තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, බදුල්ල දිස්තික්කයට තමයි මහියංගනය අයත් 
වන්ෙන්. බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල තිෙබන 
ආර්ථික, භූෙගෝලීය තත්ත්ව සහ වැවිලි ෙභෝග සමඟ බලන විට 
මහියංගනෙය් තිෙබන තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස්. බදුල්ල 
දිස්තික්කයට මහියංගනය අයත් වනවා වාෙග්ම තවත් 
උදාහරණයක් තමයි මාතෙල් දිස්තික්කයට දඹුල්ල අයත් වීම. 
මාතෙල් දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල ජනතාව වගා කරන භව ෙබෝගවලට, ෙද්ශගුණික 
තත්ත්වයට වඩා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් තත්ත්වයක් තමයි 
දඹුල්ෙල් තිෙබන්ෙන්.  

අධිරාජ්යවාදී යුගෙය්දී ලැබුණු අති බහුතරයක් දිස්තික්ක සීමා 
තුළ රැ  ෙඳමින්, අධිරාජ්යවාදීන් අපට තිළිණ කළ පළාත් සීමා තුළ 
හිඳිමින් තමයි තවමත් අපි අෙප් සියලු න්යාය පත හදන්ෙන්. රටට 
ගැළෙපන විධියට අෙප් ගාම නිලධාරි වසම් සීමා නිර්ණය කර 
ෙගන, දිස්තික්ක සීමා නිර්ණය කර ෙගන, රටට ගැළෙපන 
ආකාරෙයන් පළාත් සීමා නිර්ණය කර ගන්න ඕනෑ කියලායි මා 
කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. අන්න එවැනි තැනකට අප යා 
යුතුයි කියන එකයි මා ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 

එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙයෝජනාෙවන් මා ඉදිරිපත් කරන 
ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. නැවත වතාවක් මම මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බල පෙද්ශය උදාහරණයක් හැටියට ගන්නම්. මාලිම්බඩ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයට ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස තුනක් 
අයිතියි. එනම් මාතර, වැලිගම සහ අකුරැස්ස. පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමක් පවත්වන විට ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිවරුන් තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. අපරාධයක් සිදු වුණාම 
පරීක්ෂණ සිදු කිරීම හරිම ගැටලුවක්. මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බල පෙද්ශෙය් ගාම නිලධාරි වසම් වැඩි පමාණයක් නැහැ; 29යි 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස තුනක් තිෙබනවා. සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරිවරුන් ෙදෙදෙනකුට අයත් පෙද්ශ තිෙබනවා. ඒ 
නිසා නගර සභා ෙව්වා, පාෙද්ශීය සභා ෙව්වා, මහ නගර සභා 
ෙව්වා ෙම් රෙට් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයත්, පළාත් පාලන 
ආයතන බල පෙද්ශයත් කියන ෙදකම එකක් විය යුතුයි. එතෙකොට 
තමයි පරිපාලනය පහසු වන්ෙන්. එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙකොට්ඨාස 
අධ්යාපන බල පෙද්ශය බවටත් ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල 
පෙද්ශයම පත් වන්න ඕනෑ. ෙබොෙහෝ තැන්වල එෙහම නැහැ. 
අකුරැස්ස සහ අතුරලිය යනුෙවන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ 
ෙදකක් තිබුණාට එක ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන කාර්යාලයකුයි 
තිෙබන්ෙන්; එක ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන පෙද්ශයකුයි තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරි බල පෙද්ශය, ෙගොවිජන ෙසේවා 
බල පෙද්ශය ආදි සියල්ල එකම ව හයක් බවට පත් වුෙණොත් 
තමයි රාජ්ය පරිපාලනය වඩා කාර්යක්ෂමව සහ විධිමත්ව 
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් ගාම නිලධාරි 
වසම් ටික ගම් මට්ටෙම් ෙහවත් තෘණමූල මට්ටෙම් පරිපාලන 
ඒකකය බවට පත් ෙවද්දී පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය රජයට 
අයිති සියලු පාෙද්ශීය ආයතනයන්හි පදනම බවට පත් විය යුතුව 
තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. ඒ සියල්ල සකස් වනවාත් සමඟම 
උප්පැන්නය, මරණ සහතිකය, ජාතික හැඳුනුම්පත, පුද්ගලයාෙග් 
රුධිර වර්ගය, බැංකු ගිණුම්,  credit card ෙතොරතුරු ඇතුළු සියල්ල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තැනුම් ඒකකය බවට පත් 
කරගනිමින් පරිගණකගත වුණු ව හයකට ෙගන යා හැකිව 
තිෙබනවා සහ ෙගන යා යුතුව තිෙබනවා. විෙද්ශ රටවල ෙම් 
අද්දැකීම් තිෙබනවා. එෙහම කෙළොත් තමයි ෙම් සියල්ල සිදු කර 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ගාම නිලධාරි වසෙම් සිටින සියලු 
නිලධාරින්, -ගාම නිලධාරිවරයා, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන 
සහකාරවරයා, පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරිනිය, ආර්ථික 
සංවර්ධන නිලධාරිවරයා ෙහෝ නිලධාරිවරිය, සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරි ආදි සියලුෙදනාට ඉන්න පුළුවන් එක කාර්යාලයක් ෙගොඩ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නඟන වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය රජය යටෙත් කියාත්මක වුණා. අපි 
ඒ වැඩ පිළිෙවළ සංකල්පයක් විධියට අගය කරනවා. එය 
සංකල්පයක් විධියට ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්. හැබැයි ගාම නිලධාරි 
වසම් සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ යළි විද්යානුකූල 
පදනමකින් සීමා නිර්ණය කර ෙගන රෙට් සියයට සියෙයහිම 
හැෙදන සෑම ගාම නිලධාරි වසමකම එවැනි ෙසේවා පියසක් ෙගොඩ 
නැඟීම පමණක් මදි. එතැනට පරිගණක සහාය ලබා දීලා, අවශ්ය 
සියල්ල පරිගණකගත කරලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයත් 
සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය තුළ ඒ සියල්ල සකස් කළ යුතුයි. අවශ්ය නම් 
එතැනින් ෙද්ශීය ආදායම්  ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක, එතැනින් 
විවිධ බලපත ෙදන ආයතනයන් සමඟ සම්බන්ධ වූ පරිගණකගත 
ජාලයක් නිර්මාණය කර ඒ ජාලය දිස්තික්ක කාර්යාලත්, පළාත් 
කාර්යාලත්, විෙශේෂෙයන් පළාත් සභා අමාත්යාංශ සහ ෙර්ඛීය 
අමාත්යාංශත් එක්ක බද්ධ වන විධියට ඒ වැඩ පිළිෙවළ සිදු 
ෙනොවන තාක් ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙසොරකම්, වංචා නැති කරන්න 
තබා අවම කරන්නවත් බැහැ. ඒ නිසා ඒ සියල්ල ජාලගත කිරීම 
අවශ්යයි.  

ඒ ජාලගත කිරීෙම්දී ජාතික හැඳුනුම්පත ෙව්වා, රියැදුරු 
බලපතය ෙව්වා, ගුවන් ගමන් බලපතය ෙව්වා, ෙබොෙහෝ අයට 
තිෙබන ෙවනත් ෙවනත් හැඳුනුම්පත් -වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත ෙවන්න 
පුළුවන්, ආබාධිත හැඳුනුම්පත ෙවන්න පුළුවන්- ආදිය ෙව්වා, ඒ 
සියල්ල එකම අංකයකට ගන්න ඕනෑ. සංකීර්ණ මනුෂ්යයකුට 
හැඳුනුම්පත්, credit cards ආදි ඔක්ෙකෝම දමාගන්න දැන් ෙවනම 
බෑග් එකක් ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියල්ල එක අංකයකින් 
නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල එකිෙනක අංක යටෙත් ෙනොව, 
එකම අංකයකට ගන්න පුළුවන්. ෙකෙනකුට තිෙබන ජාතික 
හැඳුනුම්ප ෙත් අංකය ලංකාෙව් තවත් ෙකනකුට නැහැ.  

අපි උදාහරණයක් විධියට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන 
ෙකෙනක් ගනිමු. ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් සහ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් අංක පවා ඒ  අංකය බවට පත් 
කරන්න පුළුවන්. රෙට් ඕනෑම පුද්ගලයකුටම අයත් ඕනෑම 
හැඳුනුම්පතක් එකම අංකයක් යටතට ෙගන ඒමත් ෙමහි අතුරු 
කාරණයක් බවට පත් ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් බදු එකතු 
කරගැනීම, බදු අය කරගැනීම, බදු  ෙගවීම, වැරැදි කර තිෙබන අය 
ෙසොයා ගැනීම, උප්පැන්න සහතිකයක් ලබා ගැනීම, ආදායම් 
සහතිකයක් ලබා ගැනීම ඇතුළු සියල්ල ඉතා පහසු ෙවනවා. ඒ 
නිසායි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මා කියන්ෙන්, රාජ්ය 
පරිපාලන ව හය දැවැන්ත ආෙයෝජනයක් හරහා පතිසංවිධානය 
කළ යුතුව තිෙබනවා කියා.  

මා හිතන්ෙන් නැහැ ෙම් රෙට් අධිෙව්ගි මාර්ගයක් හදන්න යන 
වියදම ෙම් කටයුත්තට යාවි කියලා. මම හිතන්ෙන් නැහැ, කඩිනම් 
මහවැලි ව්යාපාරය ෙවනුෙවන් වියදම් වුණු මුදල ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට යයි කියලා. හැබැයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ තුළින්, රෙට් 
ඇති වන කාර්යක්ෂමතාව, රට නව පෙව්ගයකින් ඉදිරියට පනින 
ෙපොලා පැනීම නැත්නම් ඉදිරියට තියන ඒ පිම්ෙමන්, අපි ෙමෙතක් 
කියාත්මක කරපු ෙබොෙහෝ සංවර්ධන ෙයෝජනා කමවලටත් වඩා 
වැඩි ශක්තියක්, වැඩි බලයක්, වැඩි ජවයක් ලබා දිය හැකි 
පෙව්ශයක් නිර්මාණය ෙවනවාය කියන එකයි මෙග් විශ්වාසය. 
අන්න ඒ අර්ථෙයන් තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ.  

ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් එක පැත්තකින් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
සිට දිස්තික්කය දක්වා -අවශ්ය නම් පළාත දක්වා- පෙද්ශ සීමා 
නිර්ණය කර ගැනීම හරහා, මහ නගර සභා බල පෙද්ශය, නගර 
සභා බල පෙද්ශය, පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශය යන ෙම් සියල්ල 
එකම බල පෙද්ශයක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 
සියලු රාජ්ය ආයතනවල සීමාව  එක ඒකකයක් බවට පත් කළ 

හැකියි. සමහර විට අධිකරණ බල පෙද්ශය තීරණය කිරීෙම්දී  
අධිකරණ හතරක් විතර එකතු ෙවන්න ඉඩ තිෙය්වි. ෙමොකද, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයකට එක අධිකරණයක් බැගින් 
වුවමනා නැති නිසා. අධිකරණ බල පෙද්ශය හැර, ෙගොවිජන 
ෙසේවා, අධ්යාපන ෙසේවා, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය ෙසේවා බල පෙද්ශ  
සියල්ල එක ඒකකයක් බවට පත් කළ හැකියි.  

මම උදාහරණ ෙදකකින් ෙපන්වපු මාතෙල් දිස්තික්කෙය් 
තත්ත්වයට වඩා ෙවනස් දඹුල්ෙල් තත්ත්වය. බදුල්ෙල් තත්ත්වයට 
වඩා ෙවනස් මහියංගණය වැනි පාෙද්ශීය බල පෙද්ශවල 
තත්ත්වය. ඒවා ඊට වඩා යථාර්ථවාදී ස්වරූපයකට ෙගන ඒම කළ 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හරහා ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ, 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය, අගාමාත්ය ෙල්කම් කාර්යාලය, 
පළාත් පධාන අමාත්ය සහ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය, පළාත් අමාත්ය 
කාර්යාල ඇතුළු ෙම් සියල්ල එක්ක බද්ධ වුණු පළාත් කාර්යාල, 
දිස්තික්ක කාර්යාල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ සහ පළාත් 
පාලන ආයතන  සහ ගාම නිලධාරිවරයා පවා රැස්ෙවන "ෙසේවා 
පියස" දක්වා ශක්තිමත් ජාලගත කමෙව්දයකට යන්න පුළුවන් 
නම් මිනිසුන්ට බදාදා දවසට කාර්යාල ගණෙන් දුවන්න ෙවන්ෙන් 
නැහැ; සන්ෙතෝසම් ෙදන්න ෙවන්ෙන් නැහැ; ෙහොරු බිහි 
ෙවන්ෙන් නැහැ; එක එක්ෙකනාට අතමිට ෙමොළවන්න  ෙවන්ෙන් 
නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් නි වස අසල 
තමයි ආගමන හා විගමන කාර්යාලය -passport office- 
තිෙබන්ෙන්.  මම ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඇෙහන්ම යම් සිද්ධියක් දැක්කා. 
ඔබතුමාෙග් ෙගදර ළඟ තිෙබන passport office එක ළඟ  නිල 
ඇඳුම් ඇඳපු  ආරක්ෂක නිලධාරින් ඉන්නවා වාහන ඇතුළට 
ගන්න. මෙග් ඇස් පනාපිටම දැක්කා, රුපියල් 500 ෙකොළයක් ගුලි 
කරලා අතට  දීලා  ඇතුළට යන හැටි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා එෙහම දැකලා තිෙබනවාද මම දන්ෙන් නැහැ. 
බදාදා දවසට ෙම් තැන්වලට ගිහිල්ලා රස්තියාදු ෙවන්න ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් සියල්ල ෙගොනු කරලා දුන්නා නම් 
මනුස්සෙයකුට පුළුවන් අඩු ගණෙන් තමන්ෙග් කිට්ටුවම තිෙබන 
cybercafe එකකට හරි ගිහිල්ලා තමුන්ෙග් වැෙඩ් අන්තර්ජාලය 
හරහා කර ගන්න. 

e-Sri Lanka වැඩ පිළිෙවළ වාෙග්ම e-government වාෙග් 
වැඩ පිළිෙවළ  තිෙබනවා. විශාල මුදල් ආෙයෝජනයක් කරලා ෙහෝ 
ෙම් සියල්ල ඒකාබද්ධ වුණු ඒකමතික වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කළ 
යුතුයි කියන අදහසින් තමයි මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. මම ඉතාම  සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අටවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙම් 
පළමුවැනි ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව. 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අද දින ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා ෙලස එක 

මන්තීවරෙයකුෙග් ෙයෝජනා පමණක් තිෙබන නිසා ෙම් පිළිබඳව 
කථා කරන්න අවශ්ය මන්තීවරුන් ඉන්නවා නම් ඉදිරිපත් ෙවන්න. 
එතෙකොට අපට අද දවෙසේ සභාෙව් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන්න 
පහසුයි. ඒ නිසා ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන සියලුම මන්තීවරුන් 
නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන්  ෙහක්ටර් අප්පුහාමි ගරු 
මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.54] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් 

කරන ලද රාජ්ය පරිපාලන ව හය පතිසංවිධානය කිරීම සම්බන්ධ 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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ෙයෝජනාව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්ථිර කරනවා. එය ස්ථිර කරන 
ගමන්ම ඒ පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් ෙම් ෙගෞරවනීය සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්නයි මෙග් සූදානම. 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් හයෙවනි පරිච්ෙඡ්දෙය් රාජ්ය 
පතිපත්තිය ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්ම සහ මූලික යුතුකම් ෙමොනවාද 
කියලා හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා.  රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින අය 
වාෙග්ම, ෙද්ශපාලනය කරන කණ්ඩායම්, ෙම් රෙට් තිෙබන 
අෙනකුත් සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු  සියලුෙදනාම ආපහු හැරිලා 
බලන්න ඕනෑ, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්  හයෙවනි 
පරිච්ෙඡ්දෙය් සමස්ත රට ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබන ෙයෝජනා ටික 
හරියට කියාත්මක ෙවනවා ද කියලා. ඒ වාෙග්ම අෙප් වග කීම 
ෙමොකක්ද කියලා අපි හරියට හඳුනා ෙගන තිෙබනවා ද බලන්න 
ඕනෑ.     

රාජ්ය පරිපාලනය සම්බන්ධව ගත්තාම නිතැතින්ම අෙප් ඇහැ 
මුලින්ම යන්ෙන් ගාම නිලධාරිවරයාටයි. අද ගාම 
නිලධාරිවරයාෙගන් පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ, ගෙම් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙසේවා සැපයීමට පරිපාලන ෙසේවෙය් ෙගොඩක් 
නිලධාරින් ඉන්නවා. අද පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක් 
ගත්ෙතොත්, ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ඉඳගන්න තැනක් 
නැති තරමට රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින් ඉන්නවා. එෙහම නම්, අපි 
ෙකොෙහොමද ඒ රාජ්ය  නිලධාරින්ෙගන් ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවට 
ෙසේවාව සැපයීම සඳහා අවස්ථාව උදා කර ගන්ෙන්?  

විෙශේෂෙයන්ම මම මීට ෙපර කථා කරපු අවස්ථාවක කිව්වා, 
රාජ්ය ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින් සම්බන්ධව යම් කිසි පගති 
සමාෙලෝචනයන් සිදු කරන්න අපට පැහැදිලි වග කීමක් තිෙබන 
බව. මම එදා කිව්වා, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිවරුන් ගැන පගති 
සමාෙලෝචනයක් කරන්න ඕනෑය කියලා.  පත් වුණ දා සිට ෙම් 
දක්වා ඒ අය කරපු රාජකාරිය ෙකොතරම් ජනතා හිතවාදී ද, 
ජනතාවට පතිඵලදායක ද කියලා සමාෙලෝචනයක් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම  ඒ අයෙග් මානසික තත්ත්වය, ඒ අයෙග් රැකියාෙව් 
ගරුත්වය සහ ඒ අය කරපු රාජකාරිය සම්බන්ධෙයන් ඒ අය සතුටු 
ද කියලා පගති සමාෙලෝචනයක් කරන්න  ඕනෑ. අපි යම් කිසි 
විධියකින් ඒ ගැන ෙසොයලා බලලා ඒ අය කරපු රාජකාරිය ගැන,  
ඒ අය කරපු ෙසේවාව ගැන යම් කිසි ෙගෞරවයක් දක්වලා, ඒ අය 
ගැන පගති සමාෙලෝචනයක් කර ගන්න  ඒ අයටත් අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදනවා නම්, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන්, අෙප් 
සැලසුම් ෙවනුෙවන්,  අෙප් අලුත් යහ  පාලන ආණ්ඩුෙව් 
වැඩසටහනට ඒ අයෙග් දායකත්වය වැඩිෙයන් ලබා ගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ඊෙය් අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා විශාල විශ්වාසයක් තබා ෙගන 
ෙම් අලුත් ආණ්ඩුෙව් වැඩසටහන කියාත්මක කරන ආකාරය 
පැහැදිලි කළා.  අෙප් පතිපත්තිය, අෙප් ආණ්ඩුෙව් අනාගත 
පතිපත්තිය 2016 වසෙර් සිට ඉදිරියට යන කමෙව්දය  එතුමා 
හඳුන්වා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ෙම් රාජ්ය පරිපාලනය ගැන 
විශාල හැඳින්වීමක් කරලා තිෙබනවා.  ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් 
පමණක් ෙනොව, ෙද්ශපාලන, සමාජ, අධ්යාපන  හා ෙසෞඛ්ය ආදී 
විවිධ ක්ෙෂේත ශක්තිමත් කරලීම සඳහාත්, වර්ධනය කරලීම 
සඳහාත් පදනම සැකසීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ඉදිරි අවුරුදු ෙදක තුළ ඒ පදනම සකස් කර රටක් 
වශෙයන් ඉදිරිෙයන් ඉදිරියට යෑම තමයි අෙප් පරමාර්ථය. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළා, "රාජ්ය 
ආයතන වඩාත් කාර්යක්ෂම විය යුතු බව සියල්ලන්ම පිළිගන්නා 
කරුණක්"  කියලා. ඒ වාෙග්ම, "යහපත් ආර්ථික කළමනාකරණය 
වර්ධනය කිරීෙමන් සහ දක්ෂ කළමනාකරුවන් පත් කිරීෙමන් 
අපට ෙම් ඉලක්කයට ළඟා විය හැකියි" කියලාත් එතුමා පකාශ 
කළා. එම නිසා ඒ ගැන අද අපි විශ්වාසයකින් ඉන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම, එදා ෙම් පරිපාලනය, රාජ්ය පරිපාලනය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලායි තිබුෙණ්. එදා දිවි නැගුම 

නිලධාරින්ෙගන් පටන් ෙගන ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරියාත් ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලනය සඳහා පාවිච්චි කළා. ෙද්ශපාලනය සඳහා ඒ අය 
පාවිච්චි කළාට පස්ෙසේ, හැම තිස්ෙසේම ඒ අයෙග් මානසිකත්වය 
තිබුෙණ් ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධෙයන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  ඒ 
නිලධාරින් ෙද්ශපාලන අතෙකොළු කර ෙගන තිබුණු සමහර තැන් 
අපි දැක්කා. ඒ අතෙකොලු කර ෙගන හිටපු තැන්වල, ඒ පෙද්ශවල 
සම්පත් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙකොයිතාක් දුරට පෙයෝජන 
ගත්තා ද කියන එක සම්බන්ධව අපට පශ්නයක් මතු ෙවලා 
තිබුණා. නිලධාරින් ෙකොෙතක් දුරට ෙද්ශපාලනීකරණය කළා ද  
කියනවා නම්, සමහර මැතිවරණවලදී රාජ්ය ෙසේවකයා තමයි 
මැතිවරණ ටික ෙමෙහයවූෙය්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර 
අවස්ථාවල මැතිවරණ ෙව්දිකාවල කථා කෙළේ රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ සමහර ෙවලාවට 
ගම්වලට ගිහිල්ලා ජනතාවට බලපෑම් කරපු අවස්ථා තිබුණා. අද 
අලුත් ආණ්ඩුෙව් යහ පාලනයත් එක්ක ෙම් ෙකොට්ඨාස ෙදකම 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් ඉඳලා ෙම් දක්වා අපට පාඩම් 
තිෙබනවා, අපි ෙකොෙහොමද වැඩ කළ යුත්ෙත් කියන එක ගැන. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා හා සමානවම අපි 
පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න ඕනෑ, අෙප් ගම්වල තිෙබන සම්පත් ටික. 
ඒ ඒ ගම්වල ෙමොන ආකාරෙය් වැඩ කටයුතුද කළ යුත්ෙත් කියන 
එකත් අපි හරියට හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගෙම් 
සම්පත් ටික අපි හඳුනා ගත්තාට පස්ෙසේ විෙශේෂෙයන්ම ඒ හඳුනා 
ගත් සම්පත් ටික ජනතාවට හිතකර විධියට පාවිච්චි කිරීමත් සිදු 
කරන්නට ඕනෑ. රෙට් පරිසරයට හානියක් ෙවන්ෙන් නැතිව, රෙට් 
ගරුත්වයට සහ සංස්කෘතික අංගයන්ට හානියක් ෙවන්ෙන් නැතිව,  
රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ සම්පත් පාවිච්චි කරන ආකාරය 
සම්බන්ධෙයන්  අප වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ගත යුතු ෙවනවා.  

අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා නැවත නැවතත් පකාශ කර 
තිෙබනවා, රාජ්ය ආයතනවලින් ජනතාවට ෙසේවයක් සිදු වීමට නම් 
එම ආයතන ස්වාධීනව පැවැතිය යුතුයි කියලා. එෙහම නම් අපි 
දැන් තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ, යහ පාලනය තුළ ෙද්ශපාලනීකරණය 
කරන්ෙන් නැති රාජ්ය ෙසේවයක් තුළින් ජනතාවට අෙප් ෙසේවාව 
නිවැරදිව ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව. ෙමන්න 
ෙම් කාරණා නිවැරදිව සකස් කරන්න තමයි රාජ්ය ෙසේවය 
පතිව හගත කිරීමක් අවශ්ය වන්ෙන්. ෙම් පතිව හගත කිරීෙම් දී, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල රජෙය් ෙසේවෙය්  නියුතු නිලධාරින් 
ගෙම් සම්පත් ටික හරියට හඳුනා ෙගන ඒ සම්පත් ටික ජනතාවට 
සරිලන ආකාරෙයන් සකස්  කළ යුතුවාක් ෙමන්ම ජනතාවෙග්  
අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා ඒ සම්පත් ටික පාවිච්චි කරන ආකාරය 
සම්බන්ධෙයනුත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ  යුතු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් අනාගත බලාෙපොෙරොත්තු වෙග්ම අෙප් තරුණ 
තරුණියන්ෙග් අනාගත බලාෙපොෙරොත්තු සම්පූර්ණ වන විධියට 
රට නිර්මාණය කරන්නට නම්  ඒ වැඩ පිළිෙවළ හරි විධියට 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව ගම තුළින් කියාත්මක කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ම ට  නියමිත කාලය 
අවසානයි ද? 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තව කථිකයන් හතර ෙදෙනක් ෙම් විෂය සම්බන්ධෙයන් කථා 

කරන්නට ඉන්නවා. ඒ නිසා දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නට ෙව්ලාව හරි.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy)  
 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අවසාන වශෙයන්  ෙම් 

අවස්ථාෙව් දී තව කාරණයක් පිළිබඳව පැහැදිලිව සඳහන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන්නට ඕනෑ. අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමා ගම් කාර්ය සභා 
පිහිටුවා, එෙහම නැත්නම් ගම් කාර්ය සභා ෙලස හඳුනා ෙගන,   
ගම ශක්තිමත් කරන්න, ගම දියුණු කරන්න,  ඒ සඳහා ඵලදායී වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න විෙශේෂ වැඩසටහනක් සකස් කරමින් 
සිටිනවා.  ඒක තමයි රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් අප කළ යුතු ෙද් 
කියලා මම හිතනවා. ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපිත්, රාජ්ය 
පරිපාලන ෙසේවෙය් සිටින සියලුම නිලධාරිනුත්, රෙට් තිෙබන 
සිවිල් සංවිධානත්, ආගමික නායකයන් සියලුම ෙදනාත් එකතු 
ෙවලා,   අපි අලුත් රටක්  හදන්නට නම් ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් 
ෙතොරව වූ රාජ්ය ෙසේවයක්  සමඟ ග ෙම් අප සියලුෙදනා පවුලක් 
හැටියට එකට ඉඳ ෙගන ඒ කටයුත්ත කරමුයි කියලා ෙයෝජනා 
කරනවා.  විෙශේෂෙයන් මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාටත්, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය ෙගෞරවය පුද කරමින්  මම නිහඬ 
ෙවනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

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

 
[අ.භා. 3.04] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අද දින ෙමම විවාදයට 

සහභාගි වන්නට මටත් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම පිළිබඳව ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  රාජ්ය ෙසේවය ගැන නැවත 
සිතා බැලිය යුතු, පතිසංවිධානය විය යුතු කාලය දැන් එළඹ තිෙබන 
බව විෙශේෂෙයන්ම  සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. රාජ්ය ෙසේවය ලබා 
ගැනීම සඳහා යන ෙබොෙහෝ ජනතාව අසරණ ෙවලා එයින් ඈත් 
ෙවන බව අපි දැකලා තිෙබනවා. බලවත්, ධනවත්, ඒ වාෙග්ම 
හැකියාව ඇති පුද්ගලයන් ෙකොෙහොම හරි තමන්ෙග් කාර්ය භාරය 
රාජ්ය ෙසේවය තුළ ඉෂ්ට කර ගන්නවා. නමුත් දුබල, දුප්පත්, අසරණ 
ජනතාව ෙබොෙහෝ විට රාජ්ය ෙසේවය ඉදිරිෙය් අසරණ වුණු අවස්ථා 
ෙබොෙහොමයක් ෙම් සමාජෙය් අපි දැකලා තිෙබනවා. උසාවියකට 
ගියත් අපි දකිනවා, අහිංසක අසරණ මිනිස්සු තමයි උසාවිෙය් 
රස්තියාදු ෙවමින්  සිටින්ෙන්.   ෙලොකු මිනිස්සු, පුළුවන්කාරකම් 
තිෙබන මිනිස්සු වැරදි කරන්ෙන් නැද්ද කියලා එක ෙවලාවකට 
හිෙතනවා. ඒ අය උසාවිවලට යන්ෙන් නැහැ, අහිංසක මිනිස්සු 
තමයි උසාවිවල සිටින්ෙන්; ඒ අය තමයි  අසරණ ෙවලා සිටින්ෙන් 
කියන එක අපි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට දැක තිෙබන ෙදයක්.  

වර්තමානය වන විට ෙම් රෙට් මහ රෙජක්  නැහැ. ෙම් රෙට් 
සියලු ජනතාව රජවරුන් බවට පත් ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙව්ලාෙව් 
සැමට එක ෙසේ රාජ්ය ෙසේවය ගැළෙපන පරිදි කටයුතු කිරීමට, 
ව හගත කිරීමට නියමිත කාලය දැන් උදා ෙවලා තිෙබන බව 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒ සඳහා රාජ්ය ෙසේවෙය් පරිපාලන රටාව 
නිවැරදි  කරන්න ඕනෑ; නව මාවතකට ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
අවස්ථාව දැන් උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජෙය් කාර්යාලයකට යන 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ කාර්යාලෙය් අඳුනන අය ඉන්නවාද කියලා  
ෙසොයා බලන බව අපි දකිනවා. සමහර ෙවලාවට ෙරෝගියකු 
ෙබෙහත් ටිකක් ගන්න ෙරෝහලකට යනවා නම්,  එහි ෙසේවය කරන  
attendent  තමන් හඳුනන ෙකෙනක් ද,  nurse තමන් හඳුනන 
ෙකෙනක් ද,  ෛවද්යවරයා තමන් හඳුනන ෙකෙනක් ද කියලා 
ෙසොයලා බලනවා.  යම් හැඳුනුම්කමක් ෙසොයා ෙගන තමයි එහි 

යන්ෙන්. තමන්ට  සම ෙසේ ෙසේවයක් සැලෙසයි; කාටත් එක හා 
සමාන ෙසේවයක් සැලෙසයි කියන විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා 
හඳුනන අය ෙසොයා ෙගන යන කාලයක් උදා ෙවලා තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට යනවා නම් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වැඩ කරන්ෙන් කවුද, අර අක්කා 
ඒ කාර්යාලෙය් වැඩ කරනවාද, අර අයියා ඒ කාර්යාලෙය් වැඩ 
කරනවාද, අර නංගි ඒ කාර්යාලෙය් වැඩ කරනවාද කියලා 
සිතමින්, හඳුනන ෙකෙනකු ෙසොයා ෙගන තමයි රාජ්ය ෙසේවය ලබා 
ගන්න යන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිය ගැන කියනවා 
නම්, ෙපොලීසියට යන පුද්ගලයා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ෙපොලීසිෙය් 
හඳුනන නිලධාරියකු ෙසොයා ගන්නවා. එෙහම නැත්නම් 
ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් පිහිට පතනවා. සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවයිද, 
නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ඔහුට විශ්වාසයක් නැහැ. රාජ්ය ෙසේවය 
ඒ තරමට පිරිහුණු අවධියක් තමයි අපි දැක්ෙක්. රෙට් සැමට එකම 
නීතියක්, සමානව පිළිගන්නා කමෙව්දයක් තිෙබනවා නම් රාජ්ය 
ෙසේවය ලබා ගැනීමට යන කිසිම පුද්ගලයකුට හඳුනන ෙකනකු 
ෙහෝ ෙද්ශපාලනඥයකු ෙසොයා ෙගන යෑමට අවශ්යතාවක් ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, ෙපන්ෂන් එක ගන්න කාර්යාලයට 
ගියත් කාෙග් ෙහෝ උදවු ඕනෑ ෙවනවාය කියලා. එෙහම නැත්නම් 
ෙපන්ෂන් එක හදා ගන්න දහ වතාවක්, පහෙළොස් වතාවක් 
ෙනොෙවයි සිය වතාවක් රස්තියාදු ෙවන්න සිදු වන යුගයක් උදා 
ෙවලා තිබුණා. වර්තමාන රජය ඒ ගැන සැලකිල්ලට ෙගන තමයි 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් රාජ්ය 
පරිපාලනයට යම් සහෙයෝගයක් -සහායක්- ශක්තියක් ඇති 
කරන්නට කටයුතු කෙළේ. රාජ්ය පරිපාලන ව හය අදට ගැළෙපන 
අයුරින් පතිසංවිධානය කිරීමට අවශ්ය වටපිටාවක්, වාතාවරණයක් 
ෙම් කාලය තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය රජෙය් පරිපාලනය 
දිහා බැලුෙවොත්, ඒකාධිපති කමෙව්දයක් නිසා රාජ්ය පරිපාලනෙය් 
නියමිත යන්තණය කියාත්මක කිරීමට බැරි වුණා. එක හස්තයකට 
යට වුණු රාජ්ය පරිපාලනයක් තිබුෙණ්. අපි දැක්කා, දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ඒකාධිපතිභාවය වඩාත් 
තහවුරු කළ බව. විෙශේෂෙයන්ම දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළින් ආපු ඒකාධිපති පාලනය තුළ රාජ්ය පරිපාලන 
ව හය ෙපොදු ෙලස සංවිධිධානය කිරීමට, කාටත් එක ෙසේ 
ගැළෙපන විධියට සංවිධානය කිරීමට අපට ෙනොහැකි වුණා. එම 
නිසාම තමයි වර්තමාන රජය දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළින් ෙම් යන්තණෙයන්, ඒකාධිපති පාලනෙයන් 
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙබ්රා ෙගන යහපත් පාලනයක් ඇති කිරීම 
සඳහා පතිඥාව දුන්ෙන්. ෙම් වාතාවරණය තුළ රාජ්ය පරිපාලනය 
ව හගත කරලා, නව සමාජයට ගැළෙපන අයුරින් සකස් කිරීම 
නිසා ඒ කටයුතු කිරීමට තිබුණු බාධාවක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. 
රාජ්ය ෙසේවකයාට තමන්ෙග් බුද්ධිය, උගත්කම, දැනුම අනුව වැඩ 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය, අවකාශය, අවශ්ය වට 
පිටාව නව රජය විසින් සකස් කර දීලා තිෙබනවා. අදට ගැළෙපන 
අයුරින් තීන්දු තීරණ ගන්න එදා කමෙව්දයක් තිබුණා ද? ඒ බලතල 
හා කමෙව්ද දිය යුතු ෙවනවා. එදා තිබුණු රාජ්ය පරිපාලන ව හය, 
රාජ්ය පරිපාලන රටාව තවමත් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. අදට 
ගැළෙපන රාජ්ය පරිපාලන ව හයක් නිර්මාණය කරලා අෙප් රෙට් 
රාජ්ය ෙසේවය ෙසොයා ෙගන එන ජනතාවට, රාජ්ය ෙසේවය අවශ්ය 
වන ජනතාවට,  සැමට එක ෙසේ ෙබදන කමෙව්දයක් නිර්මාණය 
කරන්නට,  ජනතාව රස්තියාදු ෙනොකර ඔවුන්ෙග් අවශ්යතාවන් 
ඉෂ්ට කර ෙදන්නට අවශ්ය බලතල ඒ නිලධාරින්ට තිෙබනවා ද? 
එෙහම නම් එදා තිබුණු බලතලවලට වඩා වැඩි බලතල පවරා, 
රාජ්ය ෙසේවය ලබා ගන්න එන මහ ජනතාවට රස්තියාදු ෙනොවී එක 
වහලක් යටින් එය ඉෂ්ට කර ගැනීමට හැකි බලතල ලබා දිය යුතු 
ෙවනවා.  
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ෙබොෙහෝ විට අපි දකිනවා, කාර්යාල පධානියකුට තීන්දු තීරණ 
ගැනීෙම් හැකියාව නැති ෙවලා තිෙබන බව. අන්න ඒ හැකියාව නව 
චකෙල්ඛ තුළින් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, උදාහරණයක් විධියට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයක බලයලත් නීති නිලධාරිෙයක් නැහැ. තීන්දු තීරණ 
ගන්න පුළුවන් නීති නිලධාරියකු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක 
නැහැ. ඒ නිසාම තමන්ෙග් ඉඩෙම් උරුමය ලබා ගන්නට, වන්දි 
මුදල ලබා ගන්නට, විවිධ කටයුතු සඳහා තමන්ෙග් සුදුසුකම්, 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පකාශ කරන්න එන පුද්ගලයාෙග් ෆයිල් 
එක අන්තිමට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවලා සැනෙසන්නට 
ෙවනවා. සමහර විට ෙම් වරපසාද ලැෙබන ෙකොට, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් උත්තරය ලැෙබන ෙකොට ඒ උත්තරය හම්බ 
ෙවන්ෙන් අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්න ගිය පුද්ගලයාට ෙනොෙවයි, 
ඊළඟ පරම්පරාවටයි. ඒ තරම් කාලයක් ගත ෙවනවා. ෙපොලීසියට 
ගිහින් බැලුවත් එෙහමයි. ෙපොලීසිෙයන් පවරා තිෙබන නඩු දිහා 
බැලුවාම, සමහර විට පීඩිතයාට ෙවන්න පුළුවන්, වින්දිතයාට 
ෙවන්න පුළුවන්, සාක්ෂිකරුට  ෙවන්න පුළුවන්, ඒ පුද්ගලයාට 
නඩුවක් ෙනොමැතිව කිහිප වතාවක් උසාවිෙය් ෙපනී සිටින්න සිද්ධ 
ෙවනවා. සමහර විට කියනවා, "නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
තවම උත්තර ඇවිල්ලා නැහැ"යි කියලා. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන් 
කියනවා, ෙම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අද යල් පැන ගිය, ගල් 
යුගෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.  

අවසාන වශෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වත්මන් 
රජය දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් රාජ්ය 
ෙසේවය ශක්තිමත් කර තිෙබනවා, නිවහල් කර තිෙබනවා. එහි 
පතිඵල ජනතාවට ලබා ගන්නට නම්, විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය 
පරිපාලන ව හය අදට ගැළෙපන අයුරින් සකස් කළ යුතුව 
තිෙබනවාය කියන කරුණ අවධාරණය කරමින්, මා නිහඬ වනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මැතිතුමා. 
 

 
[අ.භා. 3.11] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.   

ෙපෞද්ගලික මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා යටෙත් කරුණු 
දැක්වීෙම්දී රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය යටෙත් ගාම නිලධාරි 
වසම් සීමා නිර්ණය කිරීම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ දිස්තික් 
සීමා නිර්ණය කිරීම හරහා පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශ තුළ 
යම් ගැලපීමක් තිබිය යුතු බව ෙපන්වා ෙදන්නට කැමැතියි.  

ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයක් හා ඡන්ද බල පෙද්ශයක් තුළ 
ෙලොකු විෂමතාවක් තිෙබන බව අද අප දකිනවා.  ඡන්දය පකාශ 
කරන්න ගිය විට ගාම නිලධාරි තුලාන සහ මැතිවරණ බල පෙද්ශය 
තුළ තිෙබන විෂමතාව ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට පශ්න ගත වනවා. ෙම් 
තත්ත්වය පළාත් පාලන ෙකොට්ඨාස කියාත්මක වීෙම්දී තවදුරටත් 
ව්යාකූල වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අද වන විට මැතිවරණ සඳහා 
වන ෙකොට්ඨාස සියයට සියයක් කියාත්මක වනවාද නැතිද කියන 
කරුණ නිශ්චිතව තවම තීරණය වී නැහැ. ජනාධිපතිවරණය 
කාලයට, මහ මැතිවරණය කාලයට සහ පළාත් සභා මැතිවරණ 
කාලයට එක ෙකොට්ඨාසයක්, ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන 
මැතිවරණයට තව ෙකොට්ඨාසයක් වශෙයනුත්, ගාම නිලධාරි 
තුලාන සඳහා ෙවනම ෙකොටසක් ආදී වශෙයනුත් බරපතළ 
විෂමතාවකට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙකොට්ඨාස සකස් කිරීෙම්දී කමවත් 
ගැළපීමක් අනුව සකස් ෙනොකළෙහොත්, ඉදිරිෙය්දී ජනතාව විවිධ 
අපහසුතාවන්ට ලක් ෙවනවා. මීට අමතරව ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් වී ඇති පරිදි ෙපොලිස් බල පෙද්ශය, ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන 
බල පෙද්ශය, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරි බල පෙද්ශය 
තිෙබනවා. ෙම්වා තුළත් ගැළපීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විෂයය ගැන කථා 
කරන විට රාජ්ය ෙසේවය ගැන කථා කිරීමට සිදු ෙවනවා. අද රාජ්ය 
ෙසේවය පිළිබඳව ජනතාව තුළ තිෙබන්ෙන් අයහපත් හැඟීමක්. 
නිතරම අලස ෙලස, ඒ වාෙග්ම අල්ලස් ලබා ගන්නා හා 
සාම්පදායික ෙලස කටයුතු කරන ස්ථානයක් බවට රාජ්ය ෙසේවය 
පිළිබඳව ජනතාව තුළ මතයක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ආසියාෙව් සිදුවූ ෙලොකුම අල්ලස් ගැනීම ලංකාෙවන් වාර්තා වුණු 
බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ෙර්ගු නිලධාරින් විසින් කරන 
ලද අල්ලස් ගැනීම වටලා ගැනීමට හැකි වුණා. රාජ්ය ෙසේවය තුළ 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් පැවතීම ගැන අප කනගාටු ෙවන්න සහ 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිදු වුණු වැට් බදු වංචාව, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්තාම ෙසේයා දැරියෙග් ඝාතනයත්, ඊට සමාන 
සිද්ධීන් තුළ වැරැදි සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සහ ඒ අත් 
අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් හිංසනයට ලක් කිරීම ගැනත් අද 
ජනතාව තුළ සැකයක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් පාතාලය 
මර්දනය කරනවාය කියා අවි ආයුධ ෙසොයා ගන්නට ෙගොස් 
ඝාතනයට ලක් වුණු පිරිස් සිටිනවා. ඒ උදවිය ඇත්තටම ඒවාට 
සම්බන්ධ අයද, නැතිද කියන කරුණ ගැන ෙලොකු පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  

ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි ෙමම ආයතන සම්බන්ධෙයන් 
ස්ථාන මාරුවීම් කිරීෙම්දී, ෙම් ආයතන අතර ස්ථාන මාරු වීමට 
රාජ්ය ෙසේවකයන් දැඩි කැමැත්තක් දක්වන බව නිරන්තරෙයන්ම 
කථා ෙවනවා. ෙම් තුළ යම් කිසි රහසක් තිෙබන බව එයින්ම අපට 
පැහැදිලි ෙවනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් ලක්ෂ 14ක් පමණ ෙසේවය 
කරනවා. හැබැයි, එයින් ෙසේවය ලබා ගන්න ගියාම ජනතාවට යම් 
යම් ගැටලුවලට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවනවා. කලින් කථා කළ අෙප් 
ගරු මන්තීතුමා කිව්ව විධියට ෙමොකක් හරි සම්බන්ධතාවක් -අඩුම 
ගණෙන් ෙද්ශපාලන බලපෑමක්වත් නැතිව- වැඩක් කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙමහිදී හැම තිස්ෙසේම ෙචෝදනාව එල්ල 
වන්ෙන් පහළ නිලධාරින්ටයි. ඉහළ නිලධාරින් යටෙත් පහළ 
නිලධාරින් ඉන්නවා නම් ඒ පහළ නිලධාරින් නියමිත පරිදි 
කමවත්ව කටයුතු කරන්ෙන් නැත්නම් ඒ සම්බන්ධ වග කීම 
තිෙබන්ෙන් ඉහළ නිලධාරින්ටයි. පසු ගිය කාලෙය් අප දැක්කා, 5s  
කමෙව්දය රාජ්ය ෙසේවය තුළ කියාත්මක වුණු ආකාරය. හැබැයි, ඒ 
කියාත්මක කිරීම ෙකොතරම් දුරට පාෙයෝගික වුණා ද කියන එෙක් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නා 
එක් කාරණයක් කියන්නම්. අම්මයි, තාත්තයි ෙදන්නාම නැති වුණු 
පවුලක වැන්දඹු අනත්දරු විශාම වැටුප -ඒ අම්මාෙග් pension එක
- දරුවාට හරවා ගන්න ගියා. නමුත් අවුරුද්දක් ගිහිල්ලත් ඒ වැෙඩ් 
ෙකරුෙණ් නැහැ. ඔවුන් මා ළඟට ආවා අවුරුද්දක් ගත ෙවලා. ෙම් 
කියන පශ්නයට මුහුණ දුන් ඒ පවුෙල් වැඩිමහල් දරුවාට අවුරුදු 
20යි. බාල දියණියෙග් වයස අවුරුදු 15ක් විතර ෙවනවා. 
අවුරුද්දක් විතර ෙම් විධියට අනත්දරු විශාම වැටුප පමාද කළාම 
අර ඉස්ෙකෝෙල් යන ගැහැනු ළමයා ඉසේකෝෙල් ගිෙය් 
ෙකොෙහොමද? පන්ති ගිෙය් ෙකොෙහොමද? ඒ පහසුකම් සලසා 
ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඔවුන් විශාල අසීරුතාවකට මුහුණ දුන්නා. 
එම නිසා රාජ්ය ෙසේවය, ෙම් රාජ්ය ෙසේවය කියාත්මක වන 
ෙකොට්ඨාස වාෙග්ම, රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්න පිරිස සම්බන්ධෙයනුත් 
මීට වැඩිය අෙප් අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. අපට තව විනාඩි 12ක 

විතර කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 රාජකාරි  කටයුතු කිරීෙම්දී ෙම් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යම් යම් 

බලපෑම්වලට යටත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඔවුන් ලබා ෙදන රාජ්ය 
ෙසේවයට ඒවාත් බලපානවා. ඒ නිසා ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන 
තමන්ෙග් ෙසේවය කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළ නිර්මාණය කරන්න කැප ෙවන්න ඕනෑ බව පකාශ 
කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! The next speaker is the Hon. 

Mylvaganam Thilakarajah. Before he starts, the Hon. 
Lucky Jayawardana will take the Chair.   

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  THE 
HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[பி.ப. 3.18] 

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

ெபா நிர்வாகக் கட்டைமப்ைப ம சீரைமத்தல் ெதாடர்பாக 
தனிநபர் பிேரரைண ஒன்ைறக் ெகாண் வந்தி க்கும் ெகளரவ 
உ ப்பினர் த்திக பத்திரண அவர்க க்கு த ல் என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இ  

க்கியமான ஒ  காலகட்டமாகும். இந்தப் ெபா  நிர்வாக 
ைறைமயிேல மாற்றங்கைளச் ெசய்யக்கூ ய வைகயிேல 

கடந்த காலங்களிேல எல்ைல மீள்நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் , 
தற்ெபா  வர்த்தமானி அறிவித்த ம் கிைடக்கப் 
ெபற்றி க்கின்ற . எவ்வா  அந்த எல்ைல மீள்நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற  என்  பார்த்தால், திதாக 
வட்டார ைற அறி கப்ப த்தப்பட்  அத டாக அ த்த 
கட்டத்தில் பிரேதச ெசயலகங்கள் எவ்வா  ேமலதிகமாகப் 

பிாிக்கப்பட ேவண் ம் அல்ல  அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம் 
என்பன ெதாடர்பான விடயங்கள் ன்ைவக்கப் 
பட் ப்பைதக் காணக்கூ யதாக இ க்கிற . இதன் 
ெதாடர்ச்சியாக  உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல் ைறைம ம் 
மாற்றியைமக்கப் ப வதற்கான வாய்ப் கள் இ க்கின்ற . 
நான் என  கன்னி ைரயிேல குறிப்பிட்ட ஒ  விடயத்ைத 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல மீண் ம் நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன். 
அதாவ , இந்த நா  நகரம், கிராமம், ேதாட்டம் என ன்  
நிைலயில் பிாிக்கப் பட் க்கின்றெபா , estate sector 
எனப்ப கின்ற ேதாட்டத் ைறயான  இன் ம்கூட ெபா  
நிர்வாகத் க்குள் ைமயாக உள்வாங்கப்படாத நிைலயில் 
இ ப்பைத  இந்த உச்ச சைபயிேல சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் க்குக் காலனித் வ ஆட்சி ைறேயா  வந்த ேதாட்டத் 
ெதாழில் ைறயான  200 வ ட காலத்ைத அண்மித் க் 
ெகாண் க்கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெவ ம் 20 வ ட காலம் 
மாத்திரேம இந்தத் ேதாட்டங்கைள நிர்வகிக்கும் ெபா ப்ைப 
அரச கூட் த்தாபனங்கள் ேமற்ெகாண் க்கின்றன என்பைத  
இந்த சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
'ஜனவசம' எனப்ப கின்ற நி வன ம் 'எஸ்பீசி' எனப்ப  
கின்ற மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட யாக்க ம் 1972க்கும் 1992க்கும் 
இைடப்பட்ட காலத்தில்தான் அந்தத் ேதாட்டங்கைள 
நிர்வகித்தி க்கின்றன. இ  சம்பந்தமாக நான் இங்கு 
ேபசுவதற்கான காரணம், ேதாட்டங்கைள நிர்வகிப்ப  
மாத்திரமல்ல, அந்த மக்களின் நிர்வாக விடயங்கைள ம் 
அந்தத் ேதாட்ட நிர்வாகேம கவனிக்கின்ற  என்பைதத் 
ெதாிவிப்பதற்காகேவ. இந்த மக்கைள - இந்த ச கத்ைத இந்த 
அரசாங்க நிர்வாகத் க்குள் உள்வாங்காமல்தான் எம  அரச 
நிர்வாகப்ெபாறி ைற காணப்ப கின்ற . இ  மிக ம் 
பார ரமான விடயமாகும்.  

உதாரணமாக, நான் ேதாட்டத்தில் பிறந்தவன். இந்த 
நாட் ேல ேதாட்டத்தில் பிறப்பவர்க க்கு பிறப் ச் சான்றிதழ் 
அல்லாமல் birth card எனப்ப கின்ற ஓர் அட்ைடதான் 
வழங்கப்ப ம். ஒ  ேதாட்டப் பகுதியில் ஒ  குழந்ைத 
பிறந்தால் அந்தத்  தகவைலச் ெசால்பவர் அத்ேதாட்டத்தின் 

காைமயாளராக இ க்கின்றார். இந்த விடயம் உங்களில் 
எத்தைன ேப க்கு ெதாிந்தி க்குேமா ெதாியா . இந்த 
நிைலைம எனக்கும் ஏற்பட் க்கிற . நான் சாதாரண தரப் 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற் ம்ேபா தான் அரசாங்கத்தினால் 
வழங்கப்ப ம் பிறப் ச் சான்றிதைழப் ெபற் க்ெகாண்ேடன் 
என்பைத மிகுந்த கவைலேயா  இந்த உச்ச சைபயிேல  
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அந்தள க்கு ஒ  
குழந்ைதயின் பிறப் ப் பதி கூட தனியாாின் - ேதாட்ட 

காைமயாளாின் ைகக்கு ஒப்பைடக்கப்ப கின்ற 
நிைலைமதான் ேதாட்டத் ைறயிேல காணப்ப கின்ற .  

கடந்த ஆட்சியிேல எல்ைல மீள்நிர்ணயம் என்ற ேபாில் 
எல்ைலகள் மீள்நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்டேபா  அரசியல் 
ாீதியாக தாங்கள் ெதாடர்ச்சியாக எவ்வா  உள் ராட்சி 
மன்றங்கைளக் ைகப்பற்றி ைவத் க்ெகாள்ளலாம் என்ற 
அ ப்பைடயில்தான் அ  இடம்ெபற்றேத தவிர, இந்தத் 
ேதாட்டத் ைற ைமயாக உள்வாங்கப்படவில்ைல. 

வெர யா மாவட்டத்தில் ஹங்குராங்ெகத்ைத 
பிரேதசத்தில் 120 கு ம்பங்க க்காக  கிராம ேசவகர் ஒ வர் 
கடைமயாற் கின்றார். ஆனால், ெபாகவந்தலாைவ 
பிரேதசத்தில் ேகக்கேசால் எனப்ப கின்ற கிராமேசவகர் பிாி  
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3,200 கு ம்பங்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . இந்தப் பிாிவி ம் 
கிராமேசவகர் ஒ வர்தான் கடைமயாற் கின்றார் என்ப  ஓர் 
ஆச்சாியமான ெசய்தியாக இ க்கின்ற . 3,200 கு ம்பங் 
க க்கு கிராமேசவகர் ஒ வர் எவ்வா  ேசைவயாற்ற ம்? 
இ  க்கியமான ஒ  விடயமாகும். 

இன்  நாங்கள் ைகதிகைளப் பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம்; 
அவர்களின் வி தைல பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். இவ்வா  
மைலயக இைளஞர்கள் பல ம் ைக ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள். 
இதற்கான பிரதான காரணம் அவர்களிடம் அைடயாள 
அட்ைட இல்ைலெயன்ப தான். அவர்கள் வாழ்கின்ற 
பிரேதசத்தில் கிராமேசவகர்களின் எண்ணிக்ைக குைறவாக 
இ ப்ப ம் இந்த நிைலைமக்கான காரணமாகும். 3,200 
கு ம்பங்கைளக் ெகாண்ட பிரேதசத்தில்  கிராமேசவகர் ஒ வர் 
எவ்வா  அங்குள்ள அைனவ க்கும் அைடயாள அட்ைட 
ெப வதற்கு ஒ ங்கு ெசய்ய ம்? இ  அதிகாாிகளின் 
தவறல்ல; நம  நிர்வாக ைறைமயிேல உள்ள  தவறாகும். 
அங்கு எந்த விதத்தி ம் சமநிைலயற்ற ைறயிேலேய இந்த 
நிர்வாக ைறைம  அைமக்கப்பட் ள்ள . 120 கு ம்பங் 
க க்கும்  3,200 கு ம்பங்க க்கும் ைறேய தலா ஒ  கிராம 
ேசவகர் ேசைவ ெசய்ய ெமன்ப  எந்தவைகயில் 
நியாயமானதாகும்?  

சாதாரணமாக 6,000 கு ம்பங்க க்கு ஒ  பிரேதச 
ெசயலகம் இ க்கிற . ஆனால், வெர யா மாவட்டத்திேல 
இரண்டைர இலட்சம் மக்க க்கு ஒ  பிரேதச ெசயலகம்தான் 
இ க்கின்ற .  அந்தப் பிரேதச ெசயலகத் க்குப் ெபா ப்பான 
மாவட்டச் ெசயலாளேர இப்ெபா  5 ஆக இ க்கும் பிரேதச 
ெசயலகங்கைள 12 ஆக ஆக்கேவண் ெமன்  ஒத் க் 
ெகாண் ள்ளார். கடந்த காலங்களிேல இடம்ெபற்ற பல்ேவ  
கலந் ைரயாடல்களின்ேபா ம் சிவில் ச கப் பிரதிநிதிகள், 
அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள், அரசியல் பிர கர்கள் 
ஆகிேயாரால் ெதாடர்ச்சியாக வி க்கப்பட்ட ேவண் ேகாளின் 
அ ப்பைடயிேல அதற்கான திட்டம் தயாாிக்கப்பட்  
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள . அவ ம் உாிய அதிகாாிக க்கு 
அதைன அ ப்பி ைவத்தி க்கின்றார். எனேவ, இந்த 
மாற்றங்கைளச் ெசய் ம்ேபா  வெர யா மாவட்டத்தில் 5 
ஆக இ க்கின்ற பிரேதச ெசயலகங்கைள 12ஆக உயர்த்  
வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். நான் வெர யா 
மாவட்ட பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல வெர யா மாவட்டம் 
சம்பந்தமாகப் ேபசினா ம் மைலயகத்தில் ெப ந்ேதாட்டங்கள் 
அைமந்தி க்கின்ற எல்லா மாவட்டங்களி ம் இந்த 
நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தப் 
பிேரரைண சம்பந்தமாகப் ேபசுவதற்குக் கிைடத்த இந்த 
ேநரத்தில், தனியார் காைமத் வத் க்குள் உள்ளடக்கப் 
பட் க்கும் ேதாட்ட நிர்வாக ைறைமயான  அரச நிர்வாக 

ைறைமக்குள் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம்; அங்கு 
கிராமேசவகர் பிாி கள் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்; பிரேதச 
ெசயலகங்கள் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்; பிரேதச ெசயலகங் 
களின் அ ப்பைடயில் உள் ராட்சிச் சைபகள் மாற்றப்பட்  
அைவ ம் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைககைள 
இந்த உச்ச சைபயிேல ன்ைவத் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට 

විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 3.24] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන  

ඇමති ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමාට මා පළමුෙවන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් අමාත්යාංශය 
හසුරුවපු ආකාරය ගැන අපි ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙම් අමාත්යාංශෙය් ෙනොදැකපු පවණතාවක් අද අපි 
දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්නට 
යන ෙම් අවස්ථාෙව්දී පතිපත්තිගරුකව එතුමා ඒ වැඩ පිළිෙවළ අද 
ඉදිරියට ෙගනි යනවා. ඒ වාෙග්ම කාර්යක්ෂමව එතුමා ඒ කටයුතු 
ඉදිරියට කර ෙගන යන බවත් අපි කියන්නට ඕනෑ. මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණයත් ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා රජය දැනුවත් කර, පළාත් සභා මැතිවරණ 
කමයත් ෙවනස් කරන්න. ෙමොකද, දැනට පළාත් පාලන මැතිවරණ 
කමය ෙවනස් කර තිෙබනවා; එය නීතිගත කර තිෙබනවා. ඒ 
මැතිවරණ කමය මුල් ෙකො ටෙගන තමයි මීළඟ පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මහ මැතිවරණයත් ෙවනස් 
කිරීමට විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ඒම 
සඳහා දැනට ෙම් ආණ්ඩුව සපථ  කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරි 
කාලෙය්දී විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ඒ 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් ෙව්වි කියා මම හිතනවා. පළාත් සභා 
මැතිවරණ කමෙය්ත් අද විශාල අඩුවක් තිෙබනවා. මම එෙහම  
කියන්ෙන් අද පළාත් සභා මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වන 
අෙප්ක්ෂකයා එය ජයගහණය කරන්න ඉදිරිපත් වන්ෙන් විශාල 
අපහසුකම් මැද්ෙද් වන නිසයි.   

මහ මැතිවරණෙය්දීත්, පළාත් පාලන මැතිවරණෙය්දීත් අද ඇති 
කර තිෙබන ෙවනස්කම්වලට අනුරූප වන විධියට -ඊට සමාන වන 
විධියට- යම්කිසි භූමි පෙද්ශයක් සඳහා මන්තීවරෙයක් පත් කරන 
කමයක් පළාත් සභා තුළත් ඇති කිරීම ඥානවන්තයි කියා මම 
කියන්නට ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත් මම හිතනවා අවුල් සහගත 
තත්ත්වයක් උද්ගත ෙව්වි කියා. සමානුපාතික ඡන්ද කමය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, පළාත් පාලන ආයතනවලත් ෙනොමැතිව 
පළාත් සභාවල කියාත්මක වුෙණොත් ඒක අඩුවක් වනවා. ඒක සුදුසු 
නැහැ කියා මම හිතනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන ගරු ඇමතිතුමා 
ආණ්ඩුව දැනුවත් කර, ෙම් සම්බන්ධවත් පැහැදිලි පතිපත්තියකට 
එනවා  නම් ෙහොඳයි.  

එක්තරා විධියකින් පළාත් සභා ජනතාව අතර අපසාදයකට  
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහර පළාත් සභා අමාත්යවරු 
කටයුතු කරන ආකාරය දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, ඒ අය සමහර 
විට මහ ඇමතිවරයාටත් පාලනය කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබන බව. 
ඒ අය මහ ඇමතිවරයාටත් නතු ෙනොවන විධියට කටයුතු කරනවා. 
සබරගමුව පළාත් සභාෙව් සමහර ඇමතිවරු මුදල් ෙවන් කරන 
ආකාරය දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, ඇත්ත වශෙයන්ම මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ වන අපි යම් යම් අඩු පාඩුකම් හඳුනාෙගන ඒවා 
ඉදිරිපත් කළත් ඒවාට අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් නැති බව. ඒ 
අය ෙතෝරා ගත් ෙකොන්තාත්කාරයන්ෙග් පාරවල්වල ලැයිස්තුවලට 
තමයි මුදල් ෙවන් කරන්ෙන්. ෙම් නිසා ජනතාවට අවශ්ය කරන 
පාරවල් ෙනොෙවයි හුඟක් දුරට පතිසංස්කරණය වන්ෙන්. ජනතාව 
පාවිච්චි ෙනොකරන, ගමනාගමනය අඩු, අනවශ්ය පාරවල් හුඟක් 
ෙවලාවට පතිසංස්කරණය ෙවනවා. ෙමෙහම වන්ෙන් 
ෙකොන්තාත්කරුවන් සමඟ එකතු ෙවලා වැඩ කරන  කමයක් අද 
ඇති ෙවලා තිෙබන නිසයි. ඒ නිසා පළාත් සභා කමයටම ශාප 
කරන තත්ත්වයක් අද සමාජය තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
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ඇමතිතුමා ෙම්වා පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම ඉතාමත්ම අවශ්යයි කියා 
මම හිතනවා. මහජන මුදල් නිරපරාෙද් වැය  වන කමයක් අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මට ලැබී තිෙබන සුළු ෙව්ලාව තුළ මම ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ. රත්නපුර දිස්තික්කෙය් කුරුවිට, ඇහැලියෙගොඩ, 
කිරිඇල්ල කියා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුනක් තිෙබනවා. ඒ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුෙන්ම මායිම් ෙවනස් කර මෑතකදී 
ගැසට් කළා. කුරුවිට තිබුණු භූමි පෙද්ශයන් ඇහැලියෙගොඩටත්, 
තව භූමි ප ෙද්ශයක් කිරිඇල්ලටත් සම්බන්ධ කර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස වශෙයන් ගැසට් කළා. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම 
ඉල්ලනවා, ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පදනම් කර ෙගන 
පාෙද්ශීය සභා ගැසට් කරන්න කියා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල ෙම් විධියට මායිම් ෙවන් කරන්න සිද්ධ වුෙණ්, 
පතිෙශෝධනය කරන්න සිද්ධ වුෙණ් පධාන වශෙයන්ම පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු ඇති කිරීම සඳහායි. විශාල ජනතාවක් ජීවත් 
වන, විශාල භූමි පෙද්ශ යක් ඇතුළත් වන ෙමම පෙද්ශයට 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන සභා මඟින් වැඩි ෙසේවාවක් කරන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
තුනට පාෙද්ශීය සංවර්ධන සභා තුනක් මීළඟ මැතිවරණයට ෙපර 
ගැසට් කර, ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්නට කියන ඉල්ලීම කරමින් 
මම මෙග් වචන කීපය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.28] 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙමම ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව 
මම සතුටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහ ජනතාවෙග් මුදල් ෙකෝටි 
ගණනක් වියදම් කර, මහ ජනතාවට නැවත ෙසේවය කිරීම තමයි 
අෙප් මූලික අරමුණ වන්ෙන්.  රාජ්ය පරිපාලන  ව හය පිළිබඳව 
කථා කරන ෙකොට අෙප් මහජන පඩිවලින් ෙසේවය කරන 
නිලධාරින් විශාල පමාණයක් ගාමීය වශෙයන් සිටිනවා. ෙම් වන 
ෙකොට එක් ගාම ෙසේවක ෙකොට්ඨාසයක විතරක් රජෙය් ෙසේවකයින් 
හතර පස් ෙදෙනකු ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාම නිලධාරිතුමා, දිවි නැඟුම සංවර්ධන 
නිලධාරිතුමා, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිතුමා, කෘෂිකර්ම 
උපෙද්ශකතුමා, ඊටත් අමතරව අෙප් ෙකොට්ඨාසවල මහජන 
ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරු -PHI මහත්වරු- පවුල් ෙසෞඛ්ය නිලධාරී 
මහත්මීන් ෙවනුෙවන් පඩි ෙගවීම සඳහා විශාල මහජන මුදලක් 
වැය කර මහ ජනතාවට ෙසේවය සපයනවා. ගාම නිලධාරී 
ෙකොට්ඨාසයක වුණත් නිලධාරින් හතර පස් ෙදෙනක් එකතු ෙවලා 
ෙම් ෙසේවය කරනවා. නමුත්, අපි ඇත්ත කථා කරමු. මහජන මුදල් 
ෙයොදා ෙගන ෙම් නිලධාරින්ෙගන් මහ ජනතාවට නැවත වන 
ෙසේවාව පිළිබඳව සෑහීමකට පත් වන්න පුළුවන් ද කියා අෙප් ගෙම් 
පුද්ගලෙයකුෙගන් ඇහුෙවොත්, ඔවුන් ඒ ගැන සෑහීමකට පත් 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අප නැවතත් ෙම් රජෙය් ෙසේවය පිළිබඳව 
සිතා බලලා ඔවුන්ට නව කමෙව්ද පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා දිය 
යුතුයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව් මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක්මයි රජෙය් බැංකුවලට උදා 
ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ දවස්වල ජනතාව තුළ රජෙය් බැංකු ගැන විශාල 
කලකිරීමක් තිබුණා. විශ්වාසය නිසා ඔවුන් රජෙය් බැංකුවල මුදල් 

තැන්පත් කරන්න ගියාට එයින් සිදු වන ෙසේවය -customer 
service එක- ෙහොඳ මට්ටමක තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, දැන් ෙවන 
ෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවක් හා සමානව ෙහොඳ ෙසේවාවක් 
රජෙය් බැංකුවලින් ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක 
පැත්තකින් අප ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙකොම්පැනියක වැඩ කරන 
ෙසේවකෙයකුෙග් ෙසේවාවම ලබා ෙදන්න පුළුවන් මට්ටමින් රජෙය් 
ෙසේවකයාට දැනුම ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම උනන්දුවත්, ඒ 
අවශ්යතාවත් තිබිය යුතුයි.  

අෙප් රාජ්ය පරිපාලන ව හය දිහා බලන ෙකොට මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, අෙප් ෙපොලීසිය විශාල 
ෙසේවාවක් සිදු කරන බව. පාෙද්ශීය සභාවල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල සිටින ෙසේවකයන්ට එම ආයතන පිළිබඳව වැඩි 
අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ජනතාවට ඒ ආයතන පිළිබඳව 
තිෙබන විශ්වාසය අවම ෙවලා තිෙබනවා. අද රජෙය් 
ආයතනයකට යන්න ඉස්ෙසල්ලා බලන්ෙන් හඳුනන 
ඇමතිව රෙයකු ෙහෝ මන්තීවරෙයකුව සම්බන්ධ කර ෙගන ඒ අය 
මාර්ගෙයන් දුරකථන පණිවුඩයක් දීලා ෙහෝ ෙවනත් කවුරු ෙහෝ 
පුද්ගලයකුව සම්බන්ධ කර ෙගන වැඩ කටයුතු කර ගන්නයි. අද 
එවැනි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙපොලීසියකට යන්න 
ඕනෑ වුණාම ඉස්ෙසල්ලා පළාෙත් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයාව, එෙහම නැත්නම් පළාත් සභා මන්තීවරයාව හමු 
වනවා. එතුමන්ලා මාර්ගෙයන් OIC මහතාට, එෙහම නැත්නම් 
HQI මහතාට කථා කරලා, අවශ්ය කාරණය සඳහන් කරලා විෙශේෂ 
සැලකිල්ලක් ලබා ගන්න තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒකට පධාන ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි, 
අද සමහර රජෙය් ආයතනත් විශාල වශෙයන් ෙද්ශපාලනීකරණය 
ෙවලා. ෙද්ශපාලනීකරණය වීම පමණක් ෙනොෙවයි. එම 
ආයතනවලින් සාධාරණ ෙසේවාවක් ලැෙබයි කියන විශ්වාසය මහ 
ජනතාවට අද නැති ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් ව හය 
පිළිබඳව නැවතත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කිරීම අත්යවශ්ය 
කාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් රජෙය් ආයතන නැවතත් ජනතාවට ෙසේවය කරන්න 
පුළුවන් ආයතන බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය දැනුම අපි ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ දැනුම තිෙබන උපාධිධාරින් ඉන්නවා. ඒ 
උපාධිධාරින්  රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් කියලා ඒ අයව රජෙය් 
ෙසේවයට බඳවා ගත්තා. දැන් ඒ අය පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල 
ඉන්නවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල අෙප් පරම්පරාෙව් 
බුද්ධිමත්ම පිරිස හිටියත් ඒ අයෙගන් අෙප් රටට පෙයෝජනයක් 
ලබා ගන්න තවමත් අපට හැකි ෙවලා නැහැ. අෙප් රෙට් ඉන්න 
බුද්ධිමත්ම, තරුණම පිරිස පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ගස් යට 
තවමත් වාඩි ෙවලා නිකරුෙණ් බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ උගත්, 
බුද්ධිමත් තරුණ කණ්ඩායෙමන් උපරිම ෙසේවාවක් සිදු කර ගන්න 
නම්, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරන මහජන මුදල්වලට 
සාධාරණයක් සිදු වන්න නම්, අපි ෙම් රාජ්ය පරිපාලන ව හය 
පිළිබඳව නැවතත් හිතා බැලිය යුතුය. අෙප් බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා කළ ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවය හා 
ස්තුතිය පුද කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
5ක් තිෙබනවා. 
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ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ  

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ  මන්තීතුමා පළාත් සභා සහ පළාත් 
පාලන ආයතන සම්බන්ධව කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. මමත් 
පළාත් සභාෙව් කාලයක් හිටපු ෙකෙනකු වශෙයන් මා පළාත් 
සභාවට ගරු කරනවා; පළාත් සභාෙව් වැඩ කටයුතුවලට ගරු 
කරනවා. නමුත්, 1988 සිට පවත්වා ෙගන ආපු පළාත් සභා කමය 
තුළින් අපි නම් දැක්ෙක් නැහැ එදා ෙමදා තුළ මධ්යම පළාතට යම් 
කිසි ෙමෙහවරක් වුණාය කියලා. ෙමොකද, එක්තරා පන්තියකට, 
ෙකොටසකට තමයි වැඩ කටයුතු සිදු වුෙණ්. අනිත් එක, සමහර 
රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් අවශ්යතාව අනුව තමයි පසු ගිය කාලෙය් ඒ 
වැඩ කටයුතු සිදු වුෙණ්. සාමාන්යෙයන් මාස 8ක්, 9ක් මධ්යම 
කඳුකරයට වහිනවා. නමුත්, ඒ වැහි කාලයට තමයි පාරවල් ටික 
හදන්න මුදල් ෙවන් වන්ෙන්. ඒ කාලෙය් පාරවල් හදනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ජනවාරි, ෙපබරවාරි හා මාර්තු කියන -පායන- මාස වන විට 
අර පාරවල් සියල්ලම, වැහැලා විනාශ ෙවලා ගිහිල්ලා නැවත 
පරණ තත්ත්වයටම පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කාල රාමුවක් 
තුළ එම වැඩ කටයුතු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

පළාත් සභාවල ඉඳලා මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වී ආවාය; නමුත් පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරුන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ; පළාත ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ කියා දැන් අපට ෙදොස් කියනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, කථා කරන්න ෙදයක් තිෙබනවා ද? ඔබතුමාත් 
පළාත් සභාෙව් ඉඳලායි ෙමතැනට ආෙව්. අපත් එෙහමයි. පළාත් 
සභාව කියන්ෙන් එම පළාතට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
පුළුවන් තැනක්. මධ්යම පළාත ගත්තත් ඒ වාෙග් තමයි.   ඒ පළාත් 
සභාවලින් ෙමෙහන් ෙදන ෙදය අරෙගන ඒ කටයුතු කරනවා හැර 
එතැන නිෂ්පාදනයක් සිදු කරලා ඒ පළාත දියුණු කරන වැඩ 
පිළිෙවළකට එන වැඩසටහනක් සිදු ෙවනවා කියා අප දකින්ෙන් 
නැහැ. නිලධාරි මට්ටෙමන් ඒ අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළවල් 
කියාත්මක කරන වැඩසටහන් සිදු ෙවනවා කියා අප දකින්ෙන් 
නැහැ. අපි ෙකොෙතක් කථා කළත්, ඒවාෙයන් එෙහම ෙදයක් සිදු 
ෙවනවා කියා අප දකින්ෙන් නැහැ කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. 

දිවංගත අලුවිහාෙර් මැතිතුමා ස්වෙද්ශ කටයුතු, පළාත් පාලන 
හා පළාත් සභා අමාත්යවරයාව සිටි කාල සීමාව තුළ මමත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, ගාම 
ෙසේවා වසම් වශෙයන් අරෙගන ඒ එක් එක් වසම තුළ -ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු මන්තීතුමා කිව්වා හා සමානව- ඒ 
පෙද්ශයට පෙයෝජනවත් වන අන්දමට විශාල පමාණෙය් පජා 
ශාලාවක් ඉදි කරන්න කියා. ඒ කියන්ෙන් දුප්පත්, අහිංසක 
ළමෙයකුෙග් උත්සව කටයුත්තකදී එයට අවශ්ය කරන පහසුකම් 
ලබා ගන්න; ළමෙයකුෙග් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ඒ කටයුතු කුඩා 
කාලෙය් සිට ආරම්භ කරන්න වාෙග්ම ගාම නිලධාරි කාර්යාලය, 
ෙගොවි නියාමක කාර්යාලය, සමෘද්ධි නියාමක කාර්යාලය හා පවුල් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා කාර්යාලය වැනි ගමට අවශ්ය වන කාර්යාල තුන, 
හතරක්  ස්ථාපිත කරන්න එවැනි පජා ශාලා ආරම්භ කරන්න කියා 
අප ඉල්ලා සිටියා. ආරම්භයක් හැටියට අපි දැනට අඹගමුව 
ෙකෝරළෙය් එවැනි පජා ශාලා ෙදකක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
ගම්මුන්ම එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කර, ඉතා මහන්සිෙයන් ඒවා 

ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා. අපි එතැනට ෙපොඩි ආධාරයක් කර 
තිෙබනවා. ඒ විධියට අලුවිහාෙර් මැතිතුමාෙග් කාල සීමාව තුළ 
මාතෙල් දිස්තික්කෙය්ත් ඒ වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර 
තිබුණා. ඒ වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා නම් -ලංකාව 
පුරාම විශාල පමාණෙය් පජා ශාලා ටිකක් ඇති වුණා නම්- අද ෙම් 
පශ්නවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකට ගිහිල්ලා ෙලෙහසිෙයන් වැඩක් කර ගන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. කීයක් හරි අත මිට ෙමොළවා 
දුන්ෙනොත් තමයි, ඒ කටයුත්ත කර ෙදන්ෙන්. එක වැඩක් කර 
ගන්න දහ, ෙදොෙළොස් සැරයක් යන්න ඕනෑ. අපි ෙකොච්චරවත් කෑ 
ගහනවා. අපි පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ගිය අවස්ථාවලදී අප 
-මන්තීවරයා- ඉල්ලීමක් කළත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා රඳවා 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් අවුරුදු 
තුනකට වඩා එක ස්ථානයක තබන්ෙන් නැතුව වහාම කියාත්මක 
වන පරිදි එම ෙසේවා ස්ථානවලින් ෙවනත් පෙද්ශවලට මාරු කර 
යවන්න ඕනෑය කියා. එෙහම යැව්ෙවොත් තමයි, අපට ෙම්වා 
අලුතින් හදා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙද්ශපාලනඥයන්, එෙහම 
නැත්නම් තමන්ෙග් හිතවතුන්, මිතයන් අල්ලා ෙගන තමන්ෙග් 
වැඩ කටයුතු කර ගන්නවා හැර ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට, එම 
පළාතට වැඩක් වන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළවල් පළාත් සභාෙවන් 
කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ කියාත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඹගමුව ෙකෝරළය කියන්ෙන් 
විශාල බල පෙද්ශයක්. අෙප් ගරු  තිලකරාජා මන්තීතුමාත් 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන සඳහන් කළා. නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පහක් තිෙබනවා. එය 
විශාල දිස්තික්කයක්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
මම අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

එම දිස්තික්කෙය් ඡන්ද දායකෙයෝ හයලක්ෂයකට ආසන්න 
පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා, අඩුම 
තරමින් තවත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුනක්වත් ඉදිරිෙය්දී ඒ 
දිස්තික්කය තුළට ඇති කර ෙදන්නය කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙමම ෙයෝජනාව ෙගන ආ අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මැතිතුමාටත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.40] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව 

ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට මම 
මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම  ලංකාෙව් ගාම නිලධාරි 
වසම්, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අරෙගන 
බැලුෙවොත්, අෙප් දිස්තික්කෙය් වාෙග්ම තවත් ෙබොෙහෝ 
දිස්තික්කවල නැවත සීමා නිර්ණයක් කිරීම අත්යවශ්ය වූ 
කාරණයක්ය කියා මා හිතනවා. ෙම් පිළිබඳව වරින් වර ෙම් ගරු 
සභාව තුළත් පක්ෂ, විපක්ෂ මන්තීවරුන් කථා කර තිෙබනවා. 
හැබැයි, සමහර අවස්ථාවලදී රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් 
නිලධාරින් ඒ කරන ඉල්ලීම් ෙදස නිලධාරිවාදී ඇසකින් බලන 
නිසා එම කටයුත්ත නැවතිලා තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් මම රාජ්ය පරිපාලන හා 
ස්වෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් මමත් උත්සාහ කළා, ඇටැම්පිටිය පෙද්ශයට ෙවනම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් ලබා ගන්න. බදුල්ල දිස්තික් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු පිරිස විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා, ඒක 
කරන්නට ඕනෑය කියා. නමුත් රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය ඒකට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳ 
අද අපි සාකච්ඡා කරන ෙකොට ගාම නිලධාරින්ට, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමන්ලාට තිෙබන ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් ගැන ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කථා කළා. හැබැයි  මීට අවුරුදු පහකට විතර 
ඉස්සර ෙවලා ෙම් රෙට් තිෙබන විවිධ රාජ්ය ආයතන - පාෙද්ශීය 
සභා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල, ගාම නිලධාරි කාර්යාල, පළාත් 
සභා - සහ ජනතාව අතර තිබූ සමීපභාවය පිළිබඳව රාජ්ය ෙනොවන 
සංවිධාන ගණනාවක් එකතු ෙවලා කරපු සමීක්ෂණයකදී ෙහළිදරවු 
වුෙණ්, පාෙද්ශීය සභාව, පළාත් සභාව කියන ආයතනත් එක්ක 
සංසන්දනය කරන ෙකොට මිනිස්සු වැඩිෙයන්ම සමීප සහ 
වැඩිෙයන්ම ෙසේවයක් ලබා ගන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලින් කියන එකයි.  එහි  යම් යම් වැරැදි තිෙබන්න 
පුළුවන්.  නමුත්  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හා ගාම නිලධාරි 
කාර්යාල මට්ටෙම්දී ඒ සීමා නිර්ණය කිරීම් යනාදී කටයුතු හරියට 
සිද්ධ වුණා නම්, මම හිතන හැටියට මීට වඩා ෙහොඳ 
සම්බන්ධතාවක්  ජනතාවත් එක්කත්, ඒ වාෙග්ම විවිධ රාජ්ය 
ආයතන එක්කත් ඇති කර ගැනීමට හැකි වනවා.   

පළාත් සභා පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙකොපමණ 
කථා කළත්, පළාත් සභාවලින් ෙම් රෙට් ජනතාවට යම් ෙසේවයක් 
වුණා. මම, මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමා, රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 
අමාත්යතුමා, මහින්ද යාපා මන්තීතුමා වැනි අය පළාත් සභාවල 
ඉඳලා ෙම් ගරු සභාවට ආපු උදවිය.  අපි දන්නවා, පළාත් 
සභාවලින් යම් ෙසේවයක්  සිද්ධ වුණා කියලා.  හැබැයි, අපට ඒ 
ෙසේවය පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට පස්ෙසේ අමතක ෙවන්ෙන් සහ 
අගයන්න බැරි ෙවන්ෙන්, පළාත් සභා පනත තුළම සමගාමී 
ලැයිස්තුව තිෙබන නිසා. සමගාමී ලැයිස්තුව තිෙබන නිසාම විවිධ 
ක්ෙෂේත  සම්බන්ධෙයන් මධ්යම ආණ්ඩුවත්  පළාත් සභාවත් අතර 
කඹ ඇඳීමක් තිෙබනවා.  ඒ කඹ ඇදීම තිෙබන නිසා අපි පළාත් 
සභාෙව් ඉන්න ෙකොට කියනවා ෙම් විෂයය පළාත් සභාවට 
දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම අපි කියනවා 
නැහැ, ෙම් විෂයය මධ්යම ආණ්ඩුවට දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියලා. 
හැබැයි, අවසාන වශෙයන් විය යුත්ෙත් ෙමොකක්ද? සමගාමී 
ලැයිස්තුවක් අවශ්ය නැහැ. අධ්යාපනය භාර පළාත් සභා අධ්යාපන 
ඇමතිට ද, අධ්යාපනය භාර මධ්යම ආණ්ඩුෙව් අධ්යාපන ඇමතිට ද 
කියන එක ෙනොෙවයි සලකන්න ඕනෑ . අවසානෙය් අපි වැඩ 
කරන්න වුවමනා ෙවන්ෙන් ඒ ඉස්ෙකෝෙලට.  ඒ ඉස්ෙකෝෙලට 
වැඩ කරන්න ඕනෑ, පළාත් සභාෙව් අධ්යාපන ඇමති ද, ජාතික 

ආණ්ඩුෙව් අධ්යාපන ඇමති ද කියන එෙකන් පශ්නයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ජාතික ආණ්ඩුෙව් අධ්යාපන ඇමතිට, 
ජාතික පාසලට වැඩිෙයන් මුදල් ෙවන් ෙවනවා නම් එතෙකොට 
තමයි  ෙභ්දයක් ඇති ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා සමගාමී ලැයිස්තුව  
නැතුව, ෙමන්න ෙම් ෙම් ක්ෙෂේත පළාත් සභාවට, ෙමන්න ෙම් ෙම් 
ක්ෙෂේත ජාතික ආණ්ඩුවට කියලා ෙවන් වුෙණොත් ෙම් පශ්නය ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  එතෙකොට හැම ෙකනාම දන්නවා ෙම් පශ්නය 
විසඳා ගන්න අපි යා යුතු ආයතනය ෙමොකක්ද කියලා.  

සමගාමී ලැයිසත්ුව නිසා එකම පක්ෂෙය් මැති-ඇමතිවරු -
මධ්යම ආණ්ඩුෙව් සහ පළාත් සභාෙව්- කඹ ඇද ගන්නා අවස්ථා 
දකින්න ලැෙබනවා. අදත් සමහර මැති-ඇමතිවරු ෙම් විවාදය 
ගෙම් තිෙබන මනාප පශ්නයකට පහර ෙදන්න පාවිච්චි කරනවා 
අපි දැක්කා. ඒ නිසා ඊළඟ ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ගැන කථා 
කරන ෙකොට -විෙශේෂෙයන් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් දැන් තිෙබන 
නිසා- පළාත් සභාෙව් තිෙබන සමගාමී ලැයිස්තුව පිළිබඳව අපි 
නැවත හිතා බලන්නට ඕනෑ.  ෙමතැනදී  ජනපිය පුහු සටන් 
පාඨයක්  කර ෙගන ''සමගාමී ලැයිස්තුව ඕනෑ, අරවා ඕනෑ, ෙම්වා 
ඕනෑ''  කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක  ජනපිය පුහු කථාවක් විතරයි. 
හැබැයි, අපි ඇත්තටම බලය ෙබදන්න ඕනෑ නම්, ඒ බලය ෙබදීම 
කියන කාරණෙය්දී සංකල්ප ෙපොඩ්ඩක් පැත්තකට දමලා 
පාෙයෝගිකව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අවසානෙය්දී 
පළාත් සභාවට පත්ෙවන්ෙන්ත් ජනතා ඡන්දෙයන් පත්  වූ  
ෙකෙනක් නම්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්ෙවන්ෙන්ත් ජනතා 
ඡන්දෙයන් පත් වූ  ෙකෙනක් නම්, ඒ ජනතා නිෙයෝජිතයා ෙකොෙහේ 
ෙහෝ ඉඳෙගන ඒ වැෙඩ් හරියට කළාම ෙමොකද? ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  
සාමාන්යෙයන් ෙම් කාරණය දිහා බලන්ෙන් ජාතිවාදී 
කණ්ණාඩියකින්.     

උතුරු-නැෙගනහිර පළාත  ෙනොෙවයි, ඌව පළාත ගන්න. 
ඌව පළාත තරම් දුප්පත් පළාතක් නැහැ.  ඇයි ඒ? ඌව පළාෙත් 
අෙප් පශ්න දිහා බලන්ෙන් නැතුව, පාරවල් දිහා බලන්ෙන් නැතුව 
අපට ඕනෑ ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමෙහේ ශීත කාමරවල ඉන්න නිලධාරින්. ඌව පළාෙත් 
මිනිස්සුන්ට ඕනෑ කරන ෙද්වල්, ඌව පළාෙත් මිනිස්සුන්ට එකතු 
ෙවලා කර ගන්නට අවස්ථාවක් නිර්මාණය  කිරීම තමයි පළාත් 
සභා කමය තුළින් විය යුතුව තිබුෙණ්. ඒ නිසා ඌව පළාත වාෙග් 
පළාතක් ගත්තාම අපි හිතනවා, සමගාමී ලැයිස්තුව කියන 
කාරණය අනවශ්ය කාරණයක් කියලා.  ඒ ගැන රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර ඇමතිතුමාත් දන්නවා. එතුමා පළාත් සභා 
අමාත්යවරෙයකු වශෙයන් හිටපු කාලෙය්  එතුමාෙග් කෘෂිකර්ම 
විෂය ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කරන්න ගියාම ඒකට ''ෙපොල්ලක්'' ආෙව් 
ෙවනත් ආණ්ඩුවක ෙහෝ පක්ෂයක ඇමතිවරෙයකුෙගන් 
ෙනොෙවයි, එතුමාෙග්ම පක්ෂෙය්, එතුමාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් 
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාෙගන්. එවැනි අවස්ථා තිබුණා.  

අද ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙයෝජනා කරන විධියට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල, ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසවල  
සීමා නැවත නිර්ණය කරලා, ඒ සීමා නිර්ණය අනුව පළාත් සභා 
ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරන එක ඉතාම ෙහොඳයි. ෙම් රෙට් බහුතර 
ජනතාව ඉල්ලන්ෙන් ඊළඟ පළාත් පාලන මැතිවරණය ෙකොට්ඨාස 
කමයට පවත්වන්න කියලා තමයි.  ෙමොකද,  ඒ හරහා ඒ 
පෙද්ශෙය්, ඒ ෙකොට්ඨාසෙය් ජනතාවට වග කියන, ජනතාවට 
ෙබොෙහොම සමීප, ජනපිය ෙකෙනකුට ඒ පළාෙත් ජනතා 
නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් පත්වීමට වරම ලැෙබන නිසා.  

අෙප් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමා කිහිප 
වතාවක්ම කියලා තිෙබනවා, අනිවාර්යෙයන්ම ඊළඟ මැතිවරණය 
පවත්වන්ෙන් ෙකොට්ඨාස කමයට කියලා. අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා ඒ ජනතාවෙග් ඉල්ලීමට කන් දීම සම්බන්ධව. ඒ 
ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරන විට,  ගාම නිලධාරි වසම්වල සීමා 
නිර්ණය කිරීමත්,  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සහ දිස්තික්ක 
සීමා නිර්ණය කිරීමත් කියන කාරණා රාජ්ය පරිපාලන හා 
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කළමනාකරණ අමාත්යාංශය සමඟ එකතු ෙවලා කෙළොත් ෙල්සියි. 
ෙම් සඳහා ෙගොඩක් කල් යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දැනටම රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය එවැනි කාරණා ඉටු 
කරන්න අවුරුද්ෙද් හැම දාම රැස් ෙවන සීමා නිර්ණය කමිටුවක් 
පත් කරලා තිෙබන නිසා. ඒ වාර්තා ටික අරෙගන  හරියට ගළපා 
ගත්ෙතොත් හරි. එවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදකක් එකතු 
ෙවන පළාත් පාලන ෙකොට්ඨාස නිර්මාණය වන්ෙන් නැහැ.  

මා  ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන්. ෙම් ෙයෝජනාව තුළ තිෙබන කරුණු ෙම් 
ගරු සභාව තුළ මීට ෙපර සිය වතාවකට වැඩිය අපි සාකච්ඡා 
කරලා තිෙබනවා, අය වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදවලදී සහ 
ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවලදී. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබන කරුණුත් සම්පිණ්ඩනය කරලා අරෙගන, ෙම් වන විට 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යතුමා විසින් පත් කරලා 
තිෙබන ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීෙම් කමිටුවට සම්පිණ්ඩනය 
කළ ඒ කරුණුත් ඉදිරිපත් කෙළොත් කමවත්භාවයකින් යුක්තව 
පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා සීමා නිර්ණය කිරීෙම් හැකියාව 
ලැෙබයි. 

ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ෙමම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාව ජනතාවට පාෙයෝගික හා ඵලදායී ෙලස ෙසේවයක් ලබා 
ගැනීමට පුළුවන් වන විධියට කියාත්මක කරන්නට පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත්යතුමාට සභ රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමාට අවශ්ය ශක්තිය හා ෛධර්ය 
ලැෙබ්වායි කියා මා පාර්ථනා කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
[අ.භා. 3.48] 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ්ය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ඉතාම වැදගත්, කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා.  ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී ගරු මන්තීවරුන් සහ ඇමතිවරුන් ඒ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධව දැක්වූ අදහස්  පිළිබඳව මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

ෙම් රෙට් රාජ්ය පරිපාලනය වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී 
විධියට, ජනතාවට පෙයෝජනයක් ෙවන විධියට  පතිව හගත 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ පාලන ආයතනවල සීමා  නිර්ණය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඉතා වැදගත් ෙයෝජනා කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් වුණා.  

ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවෙය් ලක්ෂ 13කට ආසන්න ෙසේවක 
පිරිසක් ඉන්නවා. අෙප් රෙට් තමයි රෙට් ජනගහනය අනුව වැඩිම 
අනුපාතයක රාජ්ය ෙසේවකයන් ඉන්ෙන්. අෙප් ජනගහනෙයන් සෑම 
16 ෙදෙනකුෙගන් එක් අෙයක් රාජ්ය ෙසේවකෙයක්. ෙම් අය ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනයට කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායී විධියට ෙයොදා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ වාෙග්ම ජනතාවට අවශ්ය ෙසේවය පහසු 
විධියට ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් ෙවනවා.  

අද අෙප් රෙට් පරිපාලන තන්තෙය් කුඩාම ඒකකය තමයි ගාම 
නිලධාරි වසම. ඉන් පසුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සහ 
දිස්තික් මට්ටම තිෙබනවා. අද ගාම නිලධාරි වසම් 14,000ක්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 279ක් සම්බන්ධ කර ෙගන තමයි 
ෙම් පරිපාලන ව හය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා කිව්ෙව්, සමහර ගාම නිලධාරි වසම් ෙබදා ෙවන් 

කිරීෙම්දී තිෙබන විෂමතාව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙබදා 
ෙවන් කිරීෙම්දී තිෙබන විෂමතාව සීමා නිර්ණය කිරීම තුළින් හරි 
ගස්වා ෙදන්න කියලායි. 

ෙම් රෙට් සමහර ගාම නිලධාරි වසම්වල ෙවෙසන පවුල් 
සංඛ්යාව පිළිබඳවත් ෙමහිදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මෙග් 
දිස්තික්කෙය් එක ගාම නිලධාරි වසමක පවුල් 2,200ක් ඉන්නවා. 
සමහර වසම්වල එය පවුල් 500, 600 දක්වා අඩු ෙවනවා. එෙහම 
නම් අපට  කල්පනා කරන්නට ෙවනවා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
රාජ්ය අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් නැවත වරක් ෙම් ගාම නිලධාරි 
වසම් ෙබදා ෙවන් කිරීම සහ සීමා නිර්ණය කිරීම ෙකෙරහි. අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා නැවත වරක් ඒ කටයුතු 
කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනා ෙබොෙහොම උපකාරි 
ෙවයි. 

ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙබදා ෙවන් කිරීෙම් 
අවශ්යතාව තිෙබනවා. මම හිතන විධියට සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල විශාල පවුල් සංඛ්යාවක් - ජනගහනයක්- ඉන්නවා. 
ෙම් සම්බන්ධව අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  
ෙයෝජනාව ෙකෙරහි  අෙප් විෙශේෂ අවධානය  ෙයොමු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයත්, පාෙද්ශීය සභාවත් 
එකම සීමාවක් තුළ තිබිය යුතුයි කියලා ෙයෝජනා කළා.  ඒ 
කියන්ෙන් සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම ඒ සීමාව තුළ 
පාෙද්ශිය සභාවක් තිබිය යුතුයි කියලා එතුමා ෙයෝජනා කළා.  
අෙප් ෙමොනරාගල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම පාෙද්ශීය සභාවක් තිෙබනවා. සමහර 
දිස්තික්කවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට  පාෙද්ශීය සභා 
ෙදකක් අයත් ෙවනවා අපි දැකලා තිෙබනවා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉතා වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්; පරිපාලනයට අවශ්ය ෙයෝජනාවක්. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා  
නිර්ණය කිරීෙම් දී මීට අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්ෙසල්ලා තිබුණාට 
වැඩිෙය් අද යම් යම් පෙද්ශ සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
පෙද්ශවල සංවර්ධනයත් එක්ක ජනගහනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ෙගන, පරිගණක භාවිතෙයන්  
ෙම් රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද; ඵලදායී 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන  කාරණා ගැන අපි ෙසොයා බලනවා.   

අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාව සිහිපත් 
කරමින් එතුමාට ස්තුතිය පකාශ කරන්නට ඕනෑ. එතුමා  පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය කියන ඒකකය ජනතාවෙග් සියලු කටයුතු 
ඉෂ්ට කර ෙදන තැනක් බවට එදා පත් කළා. කච්ෙච්රිෙයන්, 
දිස්තික් ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලෙයන් උප්පැන්න සහතිකය ලබා 
ගන්නවා.  අෙනකුත් සහතික ලබා ගන්න ස්ථානයක් නැහැ. මම 
හිතන විධියට අද රෙට් ජනතාව වැඩිෙයන්ම යන ස්ථානය තමයි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය. තමන්ෙග් ඉඩම් පශ්නවලට, 
සංවර්ධන පශ්නවලට, ෙනොෙයකුත් පශ්නවලට සහනයක් ලබා ගත 
හැකි ඒකකයක් බවට ෙමය පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල කාර්යාල ශක්තිමත් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැන අෙප් රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යාංශය කටයුතු කර ෙගන යනවා.  නවීන තාක්ෂණය 
උපෙයෝගි කර ෙගන මහ ජනතාවට පහසුෙවන් ෙසේවය ලබා දීෙම් 
ස්ථානයක් බවට පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි ෙසොයා 
බලමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්නට ඕනෑ, අපි ගාම ෙසේවා 
නිලධාරින්ට පරිගණක ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ පරිගණක ජාලය 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයටත්, ජාතික මට්ටමටත් ඒකාබද්ධ 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්  කියාත්මක කිරීමට දැන්  අවශ්ය කටයුතු 
සකස් කරලා තිෙබනවා.  ලංකාෙව්  දුප්පත්කම  වැඩිම අනුපාතයක 
තිෙබන, සංවර්ධනෙයන් අඩුම දිස්තික්කයක් වන ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙයන් එම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්න අපි ෙයෝජනා 
කරලා,  ඒ අනුව අවශ්ය කටයුතු  කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව 
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ගාම නිලධාරි වසමත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයත් සියලු 
ෙතොරතුරු රැස් කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම් රට  සංවර්ධනය 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්නටත් අපි කියා කර ෙගන 
යනවා. අප එහි පළමු පියවර විධියට කතරගම කුඩාම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක කටයුතු දැනටමත් අවසන් කරලා 
තිෙබනවා.  එහි සියලු  ෙතොරතුරු රැස් කරලා, ඒවා පරිගණක ගත 
කරලා තිෙබනවා. එහි තිෙබන ඉඩම් පිළිබඳව,  අධ්යාපනය 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු සහ  අපරාධමය ෙතොරතුරු යන ෙම් සියල්ල 
එක් රැස්  කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කර ෙගන  
යනවා. ෙම් සඳහා අපි  නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගි කර ගන්නවා.  

රාජ්ය ෙසේවය ෙකොෙහොමද ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවයක් කරන්ෙන් 
කියන එක ගැන ෙමතුමන්ලා කථා කළා. ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොර 
රාජ්ය පරිපාලනයක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කථා කළා.  
ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබුණු රාජ්ය ෙසේවය නැවත 
වරක් ස්වාධීන, පජාතන්තවාදී ෙසේවයක් බවට පත් කිරීමට අෙප් 
ෙකටි කාලීන ආණ්ඩුවට හැකි වීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ස්වාධීන 
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව නැවත ස්ථාපනය කරලා දැන් අපි 
එය කියාත්මක කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ෙසේවය තුළ අද 
අඩු පාඩු හා පශ්න විශාල පමාණයක් තිෙබන බව අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. අෙප් පෙද්ශ අරෙගන 
බැලුෙවොත්, ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග්, ඒ වාෙග්ම 
ගණකාධිකාරි ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග් ඇති අඩු පාඩුව නිසා අද 
රාජ්ය ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
දැනටමත් අෙප් රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 
විසින් අවශ්ය නිලධාරින් පුහුණු කර ෙගන යනවා. ෙම් වන විට අපි 
රාජ්ය පරිපාලන ෙසේවය සඳහා නිලධාරින් 300 ගණනක් පුහුණු කර 
ෙගන යනවා. ඒ මඟින් දැනට ඇති පුරප්පාඩු පුරවලා රාජ්ය 
ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා අවශ්ය කටයුතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   ඒ වාෙග්ම ගණකාධිකාරි 
ෙසේවය සඳහා දැනට 200කට කිට්ටු පිරිසක් බඳවාෙගන පුහුණු කර 
ෙගන යනවා. ඉදිරි මාස ෙදක තුන ඇතුළත අපි ගණකාධිකාරි 
ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු සියල්ල පුරවන්න අවශ්ය කටයුතු කරනවා. 

අෙනක් කාරණය තමයි, උපාධිධාරි සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග් 
පශ්නය. රැකියා පශ්නයට විසඳුමක් ෙලස උපාධිධාරි සංවර්ධන 
නිලධාරින් රාජ්ය ෙසේවයට එකතු කර තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා වාෙග් නියමිත රාජකාරියක් 
ෙනොපවරපු උපාධිධාරි සංවර්ධන නිලධාරින් අද 60,000ක් විතර 
ඉන්නවා. අපි දැනට ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර 
ෙගන යනවා, එම උගත් පිරිසෙගන් පූර්ණ ෙසේවාවක් ලබා ගැනීමට 
අවශ්ය කටයුතු පති සංවිධානය කරමින් තිෙබනවා. 

අෙප් ගරු මන්තීවරයකු විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පතිව හගත කරලා ඉතා ඉක්මනින් විශාම වැටුප ලබා දීමට ෙම් 
වන විට කටයුතු කර ෙගන යනවා. දැනට විශාම යන අයෙගන් 
සියයට 60කට ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප මාසයක් ඇතුළත ලබා දීමට 
අපි කටයුතු කරනවා. ෙමතැන වැරැද්ද තිෙබන්ෙන්  අදාළ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාමිකයාෙග්  ලිපි ෙගොනුව නියමිත පරිදි සකස් 
කරලා නියම ෙවලාවට විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙනොයැවීමයි. විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එවන ඒ හැම ලිපි 
ෙගොනුවක් ෙවනුෙවන්ම අපි මාසයක් ඇතුළත විශාම වැටුප 
ෙගවන්න කටයුතු කරනවා. ෙම් පමාදය නැති කිරීම සඳහා අපි දැන් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ෙගන යනවා. විශාම යන්න 
අවුරුද්දකට පථම විශාම වැටුපට අවශ්ය ලියකියවිලි සකස් කර 
විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැවීෙමන් විශාමිකයා විශාම 
ෙගොස් මාසයක් ඇතුළත විශාම වැටුප ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් අප  
දැන් සකස් කර ෙගන යනවා.  

අපි ෙම් අන්දමින් ෙම් රෙට් රාජ්ය පරිපාලන තන්තය නැවත 
පතිව හගත කරලා, එය කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී විධියට 
ෙයොදවන්න අවශ්ය කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙම් පිළිබඳව ගරු 
අගමැතිතුමා විශාල උනන්දුවක් දක්වනවා. විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය 
නිලධාරින් පුහුණු කරන SLIDA ආයතනය නැවත දියුණු කිරීම 
සඳහා අවශ්ය මුදල් ලබා ෙදන්න එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. දැනට 
තිෙබන ෙකොළඹ මධ්යස්ථානයට අමතරව තවත් මධ්යස්ථානයක් 
ආරම්භ කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා.  ෙම් රෙට්  රාජ්ය 
තන්තෙය් සියලු නිලධාරින් විධිමත් පුහුණු වැඩ පිළිෙවළකට 
ඇතුළත් කරලා,  පරිපාලන තන්තෙය් ඇති අඩු පාඩු සකස් 
කරන්නට කටයුතු කරනවා. 

ෙම් ෙව්ලාෙව් ඉතා ඵලදායී විෙශේෂ ෙයෝජනා කිහිපයක් අෙප් 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පිරිනමමින් 
එතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනා පෙයෝජනයට ෙගන ෙහොඳ රාජ්ය 
ෙසේවාවක් ලබා දීමට අවශ්ය කටයුතු සලසන බවට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.02] 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මම ඉදිරිපත් 

කරපු ෙමම ෙයෝජනාව ස්ථීර කරමින් කථා කළ ගරු ෙහක්ටර් 
අප්පුහාමි මන්තීතුමාත්, ඒ වාෙග්ම පිළිතුරු කථාව කළ විෂය භාර 
අමාත්ය ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමා පමුඛ අදහස් පළ 
කළ සියලු පාර්ශ්වයන්හි ගරු මන්තීතුමන්ලාට මෙග් ස්තුතිය මම 
පුද කරන්න කැමතියි. ඒ සියලු අදහස් දැක්වීම් තුළින් ෙපනී ගිෙය් 
අද දවෙසේ ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන වැදගත්කමයි. ඒ වාෙග්ම වතු 
ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. 
වතු ක්ෙෂේතය ෙනොලසකා හැරීම පිළිබඳව සඳහන් කරන්න 
ෙයදුණා. එම නිසා මම විශ්වාස කරන විධියට ඒ සියලු 
උදාහරණවලින් ෙපනුෙණ් ෙම් ෙයෝජනාව හුදු ෙපෞද්ගලික මන්තී 
ෙයෝජනාවක් විධියට ඇවිල්ලා, කාලය කැප කරමින් විවාද කරලා, 
ඉන් පසුව ස්ථීරවීෙමන් පස්ෙසේ එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට පමණක් 
සීමා වී හමස ්ෙපට්ටියට යා යුතු නැහැ කියන කාරණයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණයක් 
ෙම් තුළ මතු වුණා. ඒ තමයි,  පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශවල 
පමාණය නිර්ණය කිරීම. දැන් මාතර මැතිවරණ බල පෙද්ශ 
වපසරියට සමානයි මාතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. ගාම 
නිලධාරි වසම් 66ක් තිෙබනවා. හැබැයි, අතුරලියට යන ෙකොට 
ගාම නිලධාරි වසම් 28යි තිෙබන්ෙන්. මාලිම්බඩට යන ෙකොට 
ගාම නිලධාරි වසම් 29යි තිෙබන්ෙන්. කිරින්ද පුහුල්වැල්ලට යන 
ෙකොට ගාම නිලධාරි වසම් 25යි තිෙබන්ෙන්. ජනගහනය මාතර 
නගරෙය් වාෙග් තුෙනන් එකකට වඩා අඩුයි. එම නිසා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරෙයකුට දරන්නට බැරි පෙද්ශයක් මාතර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයාට තිෙබනවා. ෙම් විෂමතාවන් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ 
මන්තීවරුන් සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා. එම නිසා තමයි මම ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්.  

මා කලින් සඳහන් කළ විධියට ෙම් ගාම නිලධාරි වසම් යළි 
විද්යානුකූල පදනමකින් සීමා නිර්ණය කර ගැනීමත්, ඒ මත 

479 480 

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා] 
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පදනම්ව පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ සහ දිස්තික්ක දක්වා, 
අවශ්ය නම් පළාත් දක්වාත් ෙම් සීමා නිර්ණය කර ගැනීම් ඉදිරියට 
ෙගන යන්නත්, ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශය, 
එෙහම නැත්නම් නගර සභාව, මහ නගර සභාව, පාෙද්ශීය සභාව 
කියන බල පෙද්ශ සීමාව ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය් 
සීමාව මත සමානව පතිත ෙවන ආකාරයට අෙනකුත් පරිපාලන -
අධ්යාපන ෙව්වා, ෙගොවිජන ෙසේවා ෙව්වා, ෙසෞඛ්ය ෙව්වා,-  බල 
පෙද්ශ ෙම් බල පෙද්ශ බවට පත් කිරීමත්, ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය සහ අන්තර්ජාලය හරහා ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් සිට සියලු රාජ්ය ආයතන, අර්ධ රාජ්ය ආයතන, 
සංස්ථා, ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල, ෙදපාර්තෙම්න්තු, ෙම් සියල්ලක්ම 
ගෙම් ගාම නිලධාරිවරයා ඇතුළු ඒ සියලුෙදනා එක්කාසු වන ෙසේවා 
පියස දක්වා විධිමත් සන්නිෙව්දන ජාලයකින් සවි බලගැන්වීමත් 
අවශ්යයි කියන කාරණයයි මතු කරන්නට ෙයදුෙණ්. ඒ ෙවනුෙවන් 
ෙදපාර්ශ්වයම දැක් වූ අදහස්වලට මෙග් ෙගෞරව ස්තුතිය පුද 
කරමින්, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මන්තීවරයා වශෙයන් අවසාන 
වශෙයන් දක්වන අදහස් දැක්වීම සමාප්ත කරනවා. ෙබොෙහෝම 
ස්තුතියි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතියි. 

මීළඟට,  ඔබතුමාෙග් 2 වන ෙයෝජනාව.  

 
නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන 

කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීම 
நில்வள கங்ைகத் திட்டத்தின் எதிர்கால 

அபிவி த்திப் பணிகைள மீள ஆரம்பித்தல் 
RESUMPTION OF THE FURTHER DEVELOPMENT 
ACTIVITIES OF THE NILWALA GANGA PROJECT  
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"මාතර දිස්තික්කෙය් නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය් සංවර්ධන කටයුතු අතරමග 
ඇන හිටීෙමන් එම මිටියාව ෙත් ෙපෝෂක පෙද්ශයන්හි භවෙභෝග වගා කරන 
ජනතාවට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇති ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමට පියවර ගත 
යුතු බවත්, නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් 
යළි ආරම්භ කළ යුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයත් මෙග්ම ෙයෝජනාවක්. 
අද දවෙසේ න්යාය පුස්තකයට ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් මෙගන් පමණයි. මෙග් ෙයෝජනා 127ක් න්යාය 
පතයට ඇතුළත් ෙවනවා. අද දිනය ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන දිනය ෙනොෙවයි, බුද්ධික පතිරණෙග් 
දිනය බවටයි  පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා මා කිව්ෙව් ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව අද දවෙසේ මා 
ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයනුයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. පථමෙයන් 2012 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 03 වැනි සඳුදා හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙපරළා 

බැලුෙවොත්, නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය නතර වූ තැන සිට යළි 
ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව විනාඩි 55ක් තිස්ෙසේ ෙම් ගරු සභාෙව් මා 
කළ කථාව තීරු අංක 2131 සිට තීරු අංක 2148 දක්වා සඳහන් 
වනවා. ෙම් නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය පිළිබඳව කථා කරන්නට 
අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒකට ෙහේතුව සඳහන් කරන්න 
කලින් මා තව වැදගත් කාරණයක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් 
ගරු සභාෙව්  මන්තීවරුන් විධියට පත් ෙවලා දැනට මාස කිහිපයක් 
ගත ෙවලා තිෙබනවා. අවස්ථා ගණනාවකදීම මා කථා කළත්, මා 
ඒ කිසිම අවස්ථාවකදී මට ඡන්දය දුන්නු මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවට ස්තුති කෙළේ නැහැ.  ඒක මා සිතා මතා කරපු ෙදයක්. ඒ 
ස්තුතිය පුද කිරීෙම් අවස්ථාව මා ඉතිරි කර ගත්තා,  නිල්වලා ගඟ 
ෙයෝජනා කමය ගැන කථා කරන අද දවස දක්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් මන්තීවරයකු 
තමුන්ෙග් පළමුවැනි කථාෙවන්ම ඡන්ද දායකයන්ට පුද කරන 
ස්තුතිය, පුද කිරීමට මා  නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය ගැන කථා 
කරන දවස දක්වාම තියා ගත්ත ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා මා 
කියන්නම්.  අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාතර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු අතරින් ගිය මහ 
මැතිවරණෙය්දී අනූඅටදහස් අටසිය පහෙළොවක් ඡන්ද ලබා දීලා 
දිස්තික්කෙය් පළමුවැනි තැනට මාතර දිස්තික්කෙය් උගත්, 
බුද්ධිමත්, අහිංසක, නිහතමානී, තැෙලන ෙපොඩි ෙවන පීඩිත 
ජනතාව මාව   පත් කර ගන්න ෙයදුණා.  ෙම් මැතිවරණෙය්දී 
පමණක් ෙනොෙවයි, 2010 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් ඡන්ද 
හැටෙදදහස් හාරසිය අනූනවයක්  ලබා දී, මාතර දිස්තික්කෙයන් 
පළමුවැනි තැනට ඡන්ද ලබා ගත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා 
විධියට එදා විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන්නට   මාව පත් කර ගන්න 
ෙයදුණා.  එයට පථම, 2004දීත්,  2010දීත් පළාත් සභා මැතිවරණ 
ෙදකකදීම ෙදවතාවක් මාව දිස්තික්කෙය් පළමුවැනි තැනට ඡන්ද 
ලබා ගත් මන්තීවරයා විධියට පත් කළා.  මා ඉදිරිපත් වුණු සෑම 
මැතිවරණයකදීම -එනම්, හතර වතාවක්- මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව මාව පළමුවැනියා බවට පත් කර තිෙබනවා. ඒ ජනතාවට 
මා ස්තුති කරන්න විනාඩි කිහිපයක් ගන්න ඕනෑ. ඒක නිල්වලා 
ගඟ ව්යාපාරය පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දීම කරන්නට 
තබා ගත්ෙත්   විෙශේෂ ෙහේතුවක් නිසයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිල්වලා මිටියාවෙත්, 
නිල්වලා ග ෙඟ් වතුරින් ෙපෝෂණය වුණු කුඹුරු  අමු ඩය ගහෙගන 
ෙකොටාපු, අඩුම ගාෙන් අත්සනවත් ගහන්න දන්ෙන් නැති 
ෙගොවියකුෙග් මුණුබුෙරක් විධියටත්,  ඒ ෙගොවියා වගා කරපු වී 
ටිකට පිං සිද්ධ ෙවන්න  ගෙම් ඉස්ෙකෝලයට යද්දී කවදාවත් 
සපත්තු ෙදකක් ෙනොෙවයි, ෙසෙරප්පු ෙදකක්වත් දමන්න 
වාසනාවක් තිබුෙණ් නැති, ෙගදරට අඳින සරමයි කමිසයයි විතරක් 
ඉස්ෙකෝලයට අඳින්න උරුම වුණු තාත්තා ෙකනකුෙග් පුතකු 
විධියටත්, නිල්වලා ගඟයි, ඒ නිල්වලා ග ෙඟ් ජලෙයන් වගා 
ෙකරුණු කුඹුරුයි නිසා ෙගොඩ නැඟුණු තාත්තා ෙකනකුෙග් පුතකු 
විධියටත් තමයි මා ෙම්  ගරු සභාවට එන්ෙන්. ඒ නිසා මෙග් 
යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒ නිල්වලා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු ගරු (ෛවද්ය) 

නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த 
ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. (DR.) NALINDA JAYATHISSA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීමනි, 

ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී කථාව කිරීමට ලැබීම 
ගැන මා සතුටු වනවා. ඔබතුමා මූලාසනෙය් වාඩි වීමත් සමඟම මට 
ෙම් කථාව කරන්න ලැබීම එක අතකින් ෙහොඳයි. මා විශ්වාස කරන 
ආකාරයට නිල්වලා ගඟ කියන්ෙන් මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙග් ජල අවශ්යතාව, වගා අවශ්යතාව, කර්මාන්ත 
අවශ්යතාව, ගහ ෙකොළ, සතා සිව්පාවාෙග් අවශ්යතාව, ෙවනත් 
මානව කියාවලින්ෙග් අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කරන ගංගාවක් 
පමණක් ෙනොෙවයි. නිල්වලා ගඟ සහ ෙපොල්වත්ත ගඟ තමයි 
මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ජලය සපයන පධාන ජල පභව 
ෙදක වන්ෙන්. නිල්වලා ගඟ සහ නිල්වලා ග  ෙඟන් වගා කරන 
කුඹුරු කියන්ෙන් බඩ ගින්න නිවන රුපියල් ශත එකතු කරන 
ආදායම් මාර්ගයක්ම ෙනොෙවයි, මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට. 
නිල්වලා ගඟ කියන්ෙන් මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් 
ජීවිතෙයන් ෙකොටසක්; මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් 
සංස්කෘතිෙයන් ෙකොටසක් ඒ වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙග් ආත්මෙයන් ෙකොටසක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෛවද්යවරෙයක් විධියට දන්නවා, ධමනි, 
ශිරා, ෙක්ශ නාලිකා මඟින් හෘදය වස්තුෙව් සිට අෙප් ශරීරය පුරා 
රුධිරය ෙගන යන සහ ෙගන එන බව. ඒ වාෙග්ම මාතර 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන ධමනි, ශිරා, ෙක්ශ නාලිකා පද්ධතිය තමයි 
ෙම් ජලාපවහන පද්ධතිය.  

මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මෙග් තාත්තාට දැන් අවුරුදු 
83ක් ෙවනවා. ෙකොෙහේ ෙහෝ රාතී ෙභෝජන සංගහයකට ගිහින් 
පිටින් බත් කාලා ආෙවොත් තාත්තා සද්ද බද්ද නැතුව නිදා ගන්නවා. 
මෙග් තාත්තා මත්පැන්, දුම් වැටි පාවිච්චි කරන ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, කුඹුෙර් සහල් ෙගෙනන්න බැරි ෙවලා ෙගදර 
සහල් ඉවර ෙවලා වැරදිලාවත් කෙඩන් සහල් ෙගනැල්ලා කාපු 
දවසට මෙග් තාත්තා කියනවා, "නින්ද යන්ෙන් නැහැ, ඇඟ දනවා" 
කියා. එතැනින් ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? කුඹුරු කියන්ෙන් ෙතත් 
කලාපෙය් ජනතාවට ෙලොකු ආදායමක් ලැෙබන පභවයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ වියළි කලාපෙය්. ෙම් කුඹුරු පිටි පස්ෙසේ ජීවිතය 
පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා; සංස්කෘතිය පිළිබඳ පශන්යක් 
තිෙබනවා. ඒක අෙප් ශිෂ්ටාචාරය හා බැඳුණු කාරණයක්.  

නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය පිළිබඳව 1930 දශකෙය්, 1940 
දශකෙය්, 1950 දශකෙය් කථා කෙළේ එදා ෙමොරවක රාජ්ය මන්තණ 

සභා නිෙයෝජිතයා වශෙයන් සහ පසු කෙලක අකුරැස්ස 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා වශෙයන් හිටපු ෙදොස්තර එස්.ඒ. 
විකමසිංහ මැතිතුමා. එතුමා ශී ලංකාවට අවශ්ය ආර්ථික, සමාජ 
දර්ශනය පිළිබඳව ෙපොතක් ලිව්වා, "ඉදිරි මඟ" කියා. "ඉදිරි මඟ" 
ෙපොෙත් නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමයත්, ගිං ගඟ ෙයෝජනා 
කමයත් ගැන එතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා. "ඉදිරි මඟ" 
ෙපොෙතන් ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමා ෙපන්වා දුන්නා, වැඩිම 
වර්ෂාපතනයක් ලැෙබන ගාල්ල සහ මාතර දිස්තික්කවල අතිරික්ත 
ජලය වර්ෂාව නැති හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට ෙගන යන්න 
පුළුවන් නම් එය හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අනාගතයට 
පෙයෝජනවත් ෙවනවා කියා. හැබැයි එතුමාට ඒ ගැන කථා 
කරන්න විතරයි පුළුවන් වුෙණ්. එතුමා උදවු කරපු නිල් පාට, රතු 
පාට ආණ්ඩු කවදාවත් එතුමාෙග් ෙයෝජනා කියාත්මක කෙළේ 
නැහැ. කියාත්මක කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි? ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂයට ඒෙකන් අනවශ්ය බලයක් නිර්මාණය ෙවයි කියා 
හිතලායි. හැබැයි, 1977 වස ෙර්දී ශී ලංකාෙව් වාමාංශික ව්යාපාරය 
යම් කාලයකට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් හැඳි ගෑවිලා, අතු ගෑවිලා ගියා. 
1977 වසෙර්දී වාමාංශික එක්සත් ෙපරමුෙණන් කිසිම 
මන්තීවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුෙණ් නැහැ. එෙහත් 
1977 වසෙර්දී නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය පටන් ගත්තා, 
අකුරැස්ෙසන් ගියපු ෙදවැනි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට 
දයානන්ද විකමසිංහ මැතිතුමා. පංශෙය් "ෙබග්" සමාගම නිල්වලා 
ගඟ ෙයෝජනා කමය ඉදිරියට ෙගන ගියා. එෙහත් භීෂණයත් සමඟ 
එය ෙදවැනි අදියෙරන් ෙකළවර කරන්න සිදු වුණා. එදා නිල්වලා 
ගඟ ෙයෝජනා කමය අතර මඟ ඇන හිටියා. අද නිල්වලා ගඟ 
ෙයෝජනා කමය නතර ෙවලා. ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා, 
නිල්වලා ගඟ ගැන නිල්වලා නිම්න ෙගොවි සංවිධානෙය් 
සභාපතිවරයා ලියපු නිසඳැස:  

 
"ෙහෝ ෙහෝ හඬ නඟන 
මහ සයුරට ඇෙදන 
නිල්වලා මහ නදිය  
මහ වැසි ඇද හැෙළන කල 
ගලයි, ගම් බිම් යට කර   
සිදු වන මහ විපත් වළක්වන්නට ෙගොසින් 
සිදු කෙළේ තවත් මහ විපතකි... 
 
ෙබොන්න දිය බිඳක් නැත  
ජලය මලකඩ වී ඇත  
මලකඩ ෙබොර දිෙයන්  
ඇළවල් පිරී ඇත... 
  
අටු ෙකොටු පිරී ඉතිරී ගිය  
ෙගොවි බිම් පුරන් වී ඇත 
මීමුන් කුඹුෙර නැත 
කුඹුෙර ෙගොවියාද නැත... 
ෙගොවි බිම් හැර දමා 
උදලු දෑකැති දඬුමැසි උඩ දමා 
බඩ වියත රැක ගන්න 
ෙහොයා යයි රැකියාවක්... 
  
ෙගොවි දියණි කලා ෙප් 
ෙගොවි පුතා අයාෙල් 
ජීවිතය රැක ගන්න, 
කරන්ෙන් මහ සටනකි..." 

ෙම්ක තමයි නිල්වලා මිටියාවෙත් අඩු වැඩි වශෙයන් තිෙබන 
ෙශෝකාන්තය. ඒ නිසා නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය අද ආපසු වතාවක් 
ආරම්භ කළ යුතුව තිෙබනවා.  

එදා අකුරැස්ෙසන් පාර්ලිෙම්න්තු ගිය ෙදොස්තර විකමසිංහ 
මැතිතුමා ෙම් ගැන කථා කළා. හැබැයි, එය කරන්න බැරි වුණා. 
අකුරැස්ෙසන් ගිය ෙදවන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට 
දයානන්ද විකමසිංහ මැතිතුමාට එහි අදියර ෙදකක් කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉන් පස්ෙසේ අකුරැස්ෙසන් පත් වූ තුන්වන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට ෙමය මෙග් හිස සහ ෙද උර මත 
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පැටවී තිෙබන වග කීමක් කියා මම විශ්වාස කරනවා. පසු ගිය මහා 
මැතිවරණෙය් අවසාන මහා රැලිය පැවැත්වුෙණ් අෙගෝස්තු මාසෙය් 
14වන දායි. එදා අකුරැස්ස ෙව්දිකාෙව්දී මම කිව්වා, "ෙමය එක් 
පැත්තකින්, අකුරැස්ෙසේ මන්තීවරුන් ෙදෙදනකු කථා කරපු සහ 
කියා කරපු වැඩ පිළිෙවළක්, අෙනක් පැත්ෙතන්, නිල්වලා 
මිටියාවෙත් වතුෙරන්, කුඹුෙරන් ෙගොඩ නැඟුණු ෙගොවියකුෙග් 
මුණුපුෙරකු විධියට මට ෙම් නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ, අගමැතිතුමනි, ෙම්කට ශක්තිය ෙදන්න" 
කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නවක මන්තීවරුන්ට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ මුළුවක් පැවැත්වූවා. ඒ වැඩ මුළුෙව්දී ගරු 
අගමැතිතුමා මට කිව්වා, "නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය සඳහා මම 
ඔබට මුදල් ෙසොයා ෙදන්න සූදානම්, ඒ ගැන මට ෙතොරතුරු 
ෙදන්න" කියා. මම කිව්වා, "මීට කලින් මම නිල්වලා ගඟ ගැන 
විතරක් විනාඩි 55ක් කළ කථාවක් තිෙබනවා" කියා. ෙදොස්තර 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් එච්චර ෙව්ලාවක් කථා කර නැහැ, රාජ්ය 
මන්තණ සභාෙව්දී ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී. මම ඒ කථාව ඇතුළත් 
හැන්සාඩ් වාර්තාව එතුමාට ගිහින් දුන්නා. එය ගිහින් දීලා දවස් 
කීපයකින්  අගාමාත්ය ෙජ්යෂ්ඨ උපෙද්ශක චරිත රත්වත්ෙත් 
මැතිතුමාෙගන් මට ලිපියක් ලැබී තිෙබනවා. නිල්වලා ගඟ 
ව්යාපාරය ගැන ගරු අගමැතිතුමා දැනටමත් පරීක්ෂණ පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. මට සන්ෙතෝසයි. මා එම ලිපිය සභාගත* කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරද්දී අතීතෙය් 
අපට වැරැදුණු තැන් හුඟක් තිෙබනවා. ඒ වැරැදුණු තැන් නිවැරැදි 
කරගන්න ඕනෑ. නිල් පාට, රතු පාට මිශ වූ ආණ්ඩු පසු ගිය අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ පැවැතුණා. ඒ ආණ්ඩු නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය 
කියාත්මක කිරීෙම් කටයුත්ෙත්දී අඳුෙර් අත පත ගෑවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය කියාත්මක කෙළේ 
හුදු ගංවතුර වැළැක්වීෙම් ව්යාපාරයක් විධියට විතරයි. ඒක වැරැදියි. 
අප නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ බහු කාර්ය 
ව්යාපාරයක් විධියටයි. එක් පැත්තකින් ගංවතුර සීමා ෙකෙරන, 
ෙදවනුව ජල විදුලිය උත්පාදනය ෙකෙරන, තුන්වනුව අෙප් 
කර්මාන්ත සහ අෙනකුත් කටයුතු, ගව මහිෂ ආදින්, මානව 
කියාකාරකම්, විෙශේෂෙයන් ශාක පජා සහ අෙප් හදවත වාෙග් 
තිෙබන ෛජව විවිධත්වය රැෙකන ආකාරයටයි අප එය කරන්න 
ඕනෑ. අප ඒ කාරණා ගැන අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. නිල්වලා 
ගෙඟහි තිෙබන වැදගත්කම තමයි, එක් දිස්තික්කයකින් පටන් 
ෙගන ඒ දිස්තික්කෙයන් ම මුහුදට ගලන ලංකාෙව් තිෙබන එකම 
ගඟ වීම. ලංකාෙව් ෙවනත් කිසිම ගඟක් නැහැ, යම් 
දිස්තික්කයකින් පටන් ෙගන ඒ දිස්තික්කෙයන්ම මුහුදට ගලන. 
එෙහම ගලන එකම ගඟ නිල්වලා ගඟයි. නිල්වලා ගෙඟ් තිෙබන 
අෙනක් විෙශේෂත්වය ෙමොකක්ද? ෙගොන්ගල කන්ද මුදුෙන්දී උස, 
මුහුදු මට්ටෙම් ඉඳලා මීටර 1,065යි. පළමුවැනි කිෙලෝ මීටර 36 
ෙව්ගවත් පාතනයකින් ෙහවත් දැඩි කන්දක් හරහායි එන්ෙන්. 
අකුරැස්ස ෙබෝපෙගොඩට එන ෙකොට මුහුදු මට්ටෙම් ඉඳලා මීටර 12 
දක්වා කිෙලෝ මීටර 36ක් එක සැෙර්ට වැෙටනවා. එතැන ඉඳලා 
ඉතිරි කිෙලෝ මීටර 34 ගඟ ගලන්ෙන් හැල්ෙම්යි. ඒ නිසා තමයි 
නිල්වලා ගඟට ඉහළ ජල ධාර පෙද්ශයට වැෙටන දැඩි වැස්සකින් 
ජල කඳ ක්ෂණිකව අකුරැස්සට එන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
අකුරැස්ෙසන් පහළ සියලු පෙද්ශවලට ජලය ගලා යන්ෙන්, ඒ 
පෙද්ශ ගංවතුරට යට වන්ෙන්. ෙමය, එක් පැත්තකින්, ෙම් ග  ෙඟ් 
තිෙබන භූෙගෝලීය තත්ත්වයයි. අෙනක් කාරණය, ගඟ ෙකටියි. 
ගෙඟ් දිග කිෙලෝ මීටර 70යි. නමුත් ගඟ ෙකටියි. ෙමය සුවිෙශේෂි 

තත්ත්වයක්. නිල්වලා ගෙඟ් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශය වර්ග කිෙලෝ 
මීටර 1,000යි. පධාන අතු ගංගා හයකින් නිල්වලා ගඟ ෙපෝෂණය 
ෙවනවා. ඒවා තමයි, ෙකොටෙපොල ආර, සියඹලාෙගොඩ ආර, කිරම 
ආර, හුලන්දා ඔය, දිගිලි ඔය සහ කඩවැද්දුව ඔය. නිම්න නවයක් 
ඔස්ෙසේ තමයි ෙම් ගලා යෑම සිද්ධ වන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වයන් 
ෙත්රුම් ෙගනයි අප නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1787දී ලන්ෙද්සි ජාතික පීටර් 
ෙපොනැන්ඩර් කියන පුද්ගලයා තමයි ඉස්සර ෙවලාම නිල්වලා ගඟ 
ඌරුෙබොක්ක පෙද්ශෙය්දී හැරවූෙය්. ඒ, ලන්ෙද්සි යුගෙය්දීයි. 
නිල්වලා ගෙඟ් වටිනාකම ලන්ෙද්සිනුයි හඳුනාගත්ෙත්. ඉන් 
පස්ෙසේ 1939 දී වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රු බර්න්ස් ෙයෝජනා ෙගනාවා. 
හැබැයි, කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 1924 දී වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ ඊ.සී. 
ගිල්මන් ෙයෝජනා ෙගනාවා. හැබැයි, කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
ෙදොස්තර විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ෙයෝජනා ගැන මම කිව්වා. 
1968 දී ඊසීඅයි අධ්යයන වාර්තාව ආවා. 1979 පංශෙය් ගර්සර් 
ෙයෝජනා ෙගනාවා. ඊට පසු ෙසල්වරාජා තාක්ෂණික කමිටුව 
ෙයෝජනා ෙගනාවා. බුළුමුල්ල කමිටුව වාර්තා ෙගනාවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු, ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂය සහ 1994 ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරපු 
ඊ.ඒ. සමරසිංහ මහත්මයාෙග් කමිටුවක් හරහා ෙයෝජනා ෙගනාවා. 
ඒ වාෙග්මයි, මහාචාර්ය ගාමිණී ෙසේනානායක කමිටුව. ෙම් 
ෙයෝජනා ෙගනැල්ලාත් අවසානෙය්දී කියාත්මක කරන්න බැරි 
වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා 2012 ෙපබරවාරි 26වන දා අරලියගහ 
මන්දිරෙය්දී පකාශයක් කළා, ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්. එතුමා 
කිව්වා, "අවුරුදු 28ක් හිර ෙවලා තිෙබන නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා 
කමෙය් පශ්නය විසඳන එක මට කජු කනවා වාෙග් වැඩක්. තිස් 
අවුරුදු යුද්ධයක් නිමා කරපු මට අවුරුදු 28ක නිල්වලා ගඟ 
ෙයෝජනා කමෙය් පශ්න විසඳන එක කජු කනවා වාෙග් වැඩක්" 
කියා. හැබැයි ඒවා සියල්ල කට වචනයට සීමා වුණා. එතුමා කිව්වා, 
අපි සිංගප්පූරු "මරීනා බරාජ්" ව්යාපෘතිය ආදර්ශයට ගනිමු කියා. 
එය හරි යන්ෙන් නැහැ. නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය හරහා ෙගොවි බිම් 
විනාශ වුෙණ්, එක එක සුදු මහත්වරුන්ෙග්ත්, ෙද්ශීය පණ්ඩිත, 
ඔළෙමොට්ටල විෙශේෂඥයන්ෙග්ත් ඔන්න ඔය වාෙග් අදහස් නිසායි.              

ෙගොවි සංවිධානවල, සම්පදායික ෙගොවීන්ෙග් පාරම්පරික 
අදහස් උදහස් කවදාවත් සැලකිල්ලට ගත්ෙත් නැහැ. සිංගප්පූරුව 
කියන්ෙන් ලංකාෙව් කළුතර දිස්තික්කය විතර පමාණෙය් රටක්; 
ඊටත් වඩා කුඩා රටක්. "මරීනා බරාජ්" ව්යාපෘතිය කියාත්මක 
කරලා තිෙබන්ෙන් මුහුදු වතුර රට ඇතුළට එන එක සම්බන්ධවයි. 
ෙම්වා කවුරු ෙදන ලණුද දන්ෙන් නැහැ. නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය 
පිළිබදව ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කල්පනා 
කෙළේ ඒකයි. ජල විදුලිය නිපදවන්න, ගංවතුර පාලනය කරන්න, 
පානීය ජල පශ්නය විසඳන්න, වගාවට ජලය ෙදන්න ෙම් ව්යාපාරය 
හරහා කටයුතු කළ හැකියි.  

පසු ගිය කාලෙය් හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙගන යන්න කථා 
කළා. පසු ගිය කාලෙය් හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙගන යන්න 
ෙයෝජනා කෙළේ, ගිං ගඟ හරවලා නිල්වලා ගඟට එකතු කරලා නිල් 
වලා ග ෙඟ් වතුරයි, ගිං ග ෙඟ් වතුරයි හම්බන්ෙතොටට යවලා ඒ 
හරහා ෙටලි සිනමා ගම්මානයට, මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගණයට, 
හම්බන්ෙතොට වරායට, හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට වතුර 
ෙදන්නයි. මම ඒ මහත්වරුන්ෙගන් ඇහුවා, "හම්බන්ෙතොටට වතුර 
ෙගන යන්න කලින් ඔය ෙගොල්ලන් අධ්යනයක් කරලා තිෙබනවාද, 
ගිං ග ෙඟ් වතුර තව අවුරුදු 100ක් අනාග තෙය් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 
ජල අවශ්යතාවට ෙකොච්චර වුවමනා ද, නිල්වලා ග ෙඟ් වතුර තව 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවුරුදු 100ක් අනාගතෙය් මාතර දිස්තික්කෙය් ජල අවශ්යතාවට 
ෙකොච්චර වුවමනා ද?" කියලා. අපි දන්නවා, හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව නියඟෙයන් පීඩා විඳින බව. ඒක හරි. 
හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙගන යන්න. හැබැයි තව අවුරුදු 100කදී 
මාතර දිස්තික්කෙය් සහ ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජල අවශ්යතාව ගැන 
අධ්යයනයක් ෙනොකර හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙගන ගියාම සිදු 
වන්ෙන් පාකිස්ථානය සහ ඉන්දියාව ජලය ෙවනුෙවන් 
ගහගන්නවා වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති කරන එකයි. අපි දන්නවා, 
මීට අවුරුදු 50කට කලින් ෙදනියාය, හිනිදුම වාෙග් මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසවල තිබුණු තත්ත්වය අද නැති බව. ඒ තිබුණු දියඇලි අද 
දකින්න නැහැ. ඒ ජල වහන රටාව, වර්ෂාව ෙවනස් ෙවලා. ඒ නිසා 
ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය මම ඉතාමත් 
ගැඹුෙරන් ඒ අයට මතක් කරන්නට ෙයදුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණය ගැන සඳහන් කරන්න 
අවශ්යයි. නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය්දී පධාන කරුණු හතරක් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒකයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් ඊළඟ 
අරමුණ. එකක්, ඉහළ ජල ධාර පෙද්ශෙය් අතිරික්ත ජලය අපි 
හම්බන්ෙතොටට ෙගන යන එක ෙකොෙහොම ෙවතත් ගබඩා කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන එක අවශ්යයි.  

ෙදවැනි කාරණය වන්ෙන්, පහළ ජල ධාර පෙද්ශෙය් ගංවතුර 
පාලනයට අවශ්ය දැනට සකස් කරලා තිෙබන ෙව්ලි සම්බන්ධ 
කාරණයයි. ඉස්ෙසල්ලාම උඩ පෙද්ශෙය් වතුර තැන්පත් කරන 
කමෙව්දයක් හදලායි ෙව්ලි හදන්න තිබුෙණ්. ෙම්ක හරියට යටට 
ඇඳුම් අන්දලා උඩ ඇඳුම් ගැෙලව්වා වාෙග් වැඩක්. එෙහම ෙදයකුයි 
පසු ගිය වකවානුෙව් කෙළේ. පහළ ජල ධාර පෙද්ශෙය් ෙව්ලි බැඳලා 
ගංවතුරක් ආවාම වතුර ටික ෙව්ලි මැද්ෙදන් මුහුදට යවන එක 
ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ.  

මහා පරාකමබාහු රජතුමා කිව්ෙව්, වතුර ඔෙහේ නිකම් යවන්නං 
වාෙල් මුහුදට යවන්න කියලා ෙනොෙවයි. එතුමා කිව්ෙව් හැම ජල 
බිඳුවකින්ම පෙයෝජනයක් ගන්න ඕනෑය කියලායි. නූතන වාරි සහ 
වාපි ශිෂ්ටාචාරෙය් අතීත උරුමයන් පිළිබඳව අපි සංෙව්දී ෙනොවීෙම් 
පතිඵලය තමයි අද නිල්වලා ගං මිටියාවෙත් ජනතාව භුක්ති 
විඳින්ෙන්. ෙදවැනි කාරණය පහළ ජල ධාර පෙද්ශෙය් ගංවතුර 
පාලනයට නව ෙව්ලි අවශ්ය නම් සකස් කිරීම සහ සකස් කළ ෙව්ලි 
සම්බන්ධෙයන් යළි සමාෙලෝචනය කිරීමයි.  

තුන්වැනි කාරණය ලවණ ඉහළට ගලා ෙගන ඒම. නිල්වලා 
ගඟ පිහිටීම අනුව සහ නිල්වලා ග ෙඟ් අවසාන කිෙලෝමීටර් 10ක 
පෙද්ශය සැලකුෙවොත් අතීතෙය් මුහුදු කළපුවකුයි තිබිලා 
තිෙබන්ෙන්. මාතර දිස්තික්කෙය්  මාතර නගරය, ෙගොඩගම 
පෙද්ශය ඇතුළු ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල ෙගොඩබිම ළිඳක් හෑරුෙවොත් 
සිප්පිකටු අහුෙවනවා; මුහුදු වැලි අහුෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් 
අතීතෙය් ඒ පෙද්ශ මුහුදු. මුහුදු කළපුවක් ෙගොඩෙවලා තමයි 
වර්තමාන මාතර නගරය, පිලදූව පෙද්ශය, නාදුගල පෙද්ශය, 
ෙගොඩගම පෙද්ශය හැදිලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි සිප්පි කටුයි, මුහුදු 
වැලියි අහුෙවන්ෙන්, ෙගොඩ බිෙමන්. ඒ නිසා තමයි 
ෙක්ශාකර්ෂණය හරහා සමහර පෙද්ශවල ලවණ තවමත් ඉහළට 
මතු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙබොෙහෝ පෙද්ශ අද පුරන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ගංවතුර සමහර ෙවලාවට අපට සාපයක් වුණත් 
අතීතෙය් ගංවතුර නිසා යම් යහපතක් වුණා. ඒ තමයි අර ඉහළට 
මතු ෙවන ලවණ ටික ෙසෝදා ෙගන ගියා. දැන් ඉවක් බවක් නැතුව 
සමහර තැන්වල ෙව්ලි බැඳපුවාම අර මතු ෙවන ලවණ ෙහේදිලා 
යන්න වතුරක් නැහැ. ඒ නිසා කුඹුරු පුරන් වුණා. ෙම් කාරණා 
පිළිබඳව සලකා බලන්න වුවමනායි.  

ලවණ බාධකයක් ඉඳි කිරීම ඊළඟ කාරණයයි. ෙම්ක භාර 
ෙවන්ෙන්, වාරි මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි, ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලටයි. ඒ ලවණ බාධකය 
ෙකොන්කීට් ෙයොදා සකස ්කරන්නයි ගිෙය්. ඒකට අපි  විරුද්ධ වුණා. 
මම කිව්වා, ෙම්ක හදනවා නම් හදන්න ඕනෑ, regulator system 
එකකට කියලා. ලවණ ජලය උඩට එන කාලයට ලවණ බාධකය 
ෙයොදන්නත්, අෙනක් කාලවලට ලවණ බාධකය හකුළා තියන්නත් 
පුළුවන් ෙවන විධියට සකස් කරන්න ඕනෑ. එෙහම කමයකටයි 
එන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ෙකොන්කීට්වලින් හැදුෙවොත් ඊට 
පස්ෙසේ සිදු වන්ෙන් ගංවතුරක් ආවාට පස්ෙසේ ෙකොන්කීට් එක නිසා 
එතැන වතුර හිරෙවන නිසා ඉහළ ජල ධාර පෙද්ශෙය් වතුර 
පිෙරන එකයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්නට ඕනෑ. ඊළඟට 
තමයි අපි සලකා බලන්නට ඕනෑ, හම්බන්ෙතොටට වතුර ටිකක් 
ෙදන්නට ඉඩ තිෙබනවාද නැද්ද කියන කාරණය. ඒ කාරණා 
පිළිබඳව සලකා බලන්ෙන් නැතුව තමයි ෙම් ෙයෝජනා සකස් 
කෙළේ. ඒ නිසායි ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙම් කරුණු හතර 
ගැන ෙයොමු කරවන්ෙන්.  

ෙම් කාරණෙය් දී මම කිව්ව අතීතෙය් සිටි බක පණ්ඩිතයන්ට, 
අතීතෙය් පත් වුණු ආණ්ඩුවලට, -නිල් පාට ආණ්ඩු, ෙකොළ පාට 
ආණ්ඩු, නිල් රතු කලවම් වුණු ආණ්ඩුවලට- ෙම්ෙකන් 
ගැලෙවන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වකව 
ෙහෝ සම්බන්ධ වුණු අරගලය තුළ ඒ අයටත් ෙම්ෙකන් 
ගැලෙවන්නට බැහැ. ඒ අරගලයට ඒ අය විතරක් වග කියන්නට 
ඕනෑ කියන මුග්ධ සහ පටු තැනක මම නැහැ. නමුත් ඒ අරගලය 
බලපෑවා, නිල්වලා ග ෙඟ් ෙදෙවනි අදියර එතැනින් නතර ෙවන්න. 
ෙමොකද, භීෂණ කාලෙය් පංශෙය් ෙබග් සමාගෙම් වාහන ගිනි 
දැම්මා. ඒ වාෙග්ම ෙදනියාය පෙද්ශෙය් තිබුණු ගංවතුර 
සන්නිෙව්දන කුලුනුවලට ගිනි දැම්මා. ඒවාෙය් පතිඵලයක් විධියට 
නිල්වලා ගඟ මිටියාවෙත් ජනතාවෙග් ෙඛ්දනීය තත්ත්වෙය් වග 
කීමන්  ගැලෙවන්න ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
බැහැ. ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය ජනතාවටත් ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්න 
බැරි ෙහේතුවක් තිෙබනවා. නිල්වලා ගඟ ගැඹුරු වන්නට ෙහේතු 
ෙවලා තිෙබනවා, අනවසර වැලි ෙගොඩ දැමීම්. ෙම් අනවසර වැලි 
ෙගොඩ දැමීම් සමඟ අද සමහර තැන්වල ගඟ, මුහුදු මට්ටමට වඩා 
පහත් ෙවලා තිෙබනවා. ලවණ ජලය ඉහළට එන්නත්, ෙගොවි බිම් 
විනාශ ෙවන්නත්  ඒක ෙහේතුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඉහළ ජල ධාර පෙද්ශෙය් හදවත වාෙග් තිෙබන වන 
වැස්ම, සිංහරාජෙය් සහ එහි ආරක්ෂිත කලාප තුළ ගස් කැපීෙම් 
කටයුතු, ඒ වාෙග්ම ගෙඩොල් කර්මාන්තය සඳහා ගඟ ෙදපස ඉවුරු 
කැපීම් වැනි කාරණා නිසා විනාශ වී යාම සාමාන්ය ජනතාවට 
ෙහේතු ෙවනවා. ඒ නිසා කාටවත් ෙම්ෙකන් ගැලෙවන්නට බැහැ. 
ෙමයින් එක ෙගොල්ලකට  ලකුණු දාගන්නටවත්, තව ෙගොල්ලකට 
ගැලෙවන්නටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කාරණාවලට 
විසඳුම් අපි ෙසොයා ගත යුතුව තිෙබනවා.   

මාතර නගරයට ෙපොම්ප නැතුව ගුරුත්ව බලෙයන් ජලය 
ෙගෙනන්න ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමා ෙයෝජනා කළා, 
අකුරැස්ස මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය්  ෙදදියගල තුළ ජල 
ෙපොම්පාරයක් ඉදි කරන්න. ෙමොකද, මුහුදු මට්ටමට වඩා මීටර් 
සියයක් උසින් එම ස්ථානය පිහිටා තිෙබන්ෙන්.  එෙහම නම් 
ෙපොම්ප ඕනෑ නැහැ. එෙහම නම් කවදාවත් ලවණ ජලය ගඟ 
ඉහළට ගලා යන්ෙන් නැහැ. නමුත් එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ආණ්ඩුව කැමැති වුෙණ් නැහැ, ෙදොස්තර  විකමසිංහෙග් ඒ 
ෙයෝජනාව පිළිගන්න. ෙමොකද, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට ඒෙකන් 
වාසියක් ෙවයි කියලා. ජල ෙපොම්පාගාරය නාදුගල ඉදි කළා. 
ලවණ  ජලය  එන නිසා දැනටත් අවුරුද්ෙද් මාස තුනක් එය 
වහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉන් පස්ෙසේ ලවණ ජලය එන 
එක වළක්වන්න බැරිව කද්දූව ජල ෙපොම්පාගාරය ඉදි කළා. 
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සමහර  දවසට ඒ ෙපොම්පාගාරයත් වහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ඊට උඩින් දැන් බලකාවල ෙපොම්පාගාරයක් ඉදි කරලා තිෙබනවා. 
තව ටික දවසක් යන ෙකොට ඒකටත් ෙම් ලවණ ජලය පශ්නය එයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් මානව කියාකාරකම් නිසා, ගඟ 
හෑරීම නිසා ග ෙඟ් ඉහළ ජල ධාර පෙද්ශ දක්වා කිඹුල්ලු ගමන් 
කිරීම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ කිඹුල්ලු පාසල් දරුවන් අරෙගන 
ගිහින් තිෙබනවා; කාන්තාවන් අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා; පිරිමින් 
අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් මනුෂ්ය-කිඹුල් ගැටුම නිල්වලා ගඟ 
තුළ තමයි පසු ගිය දිනවල වැඩිෙයන්ම සිද්ධ වුෙණ්. එය ෙම් 
කාරණයටත් අඩුවැඩි වශෙයන් බලපා තිෙබනවා.  

නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය තුළ ෙහක්ටයාර් 2,800ක ෙගොවි 
බිම් සහ ජනතාව පදිංචි ෙවලා සිටින භූමිය අනාරක්ෂිත පෙද්ශ 
ෙලසට නම් කර තිෙබනවා. හැබැයි එහි ජනතාවට ඉන්න ඉඩ 
සලසා තිෙබනවා. ඒ ජනතාවෙග් මානව අයිතිවාසිකම් පවා 
උල්ලංඝනය ෙවලා. ෙහක්ටයාර් 2,800ක්  අනාරක්ෂිත ෙවලා. 
ආරක්ෂිත ඉඩම් පමාණය ෙහක්ටයාර් 3,000ට ටිකක් වැඩියි. 
ෙහක්ටයාර් 2,800ක් විතර අනාරක්ෂිත පෙද්ශ බවට පත් කරලා. ඒ 
අනුව ෙම් නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය් ලාභ පාඩු ගණන් හැදුවාම 
අතීතෙය් දී මහ ෙලොකු ලාභයක් ෙවලා නැහැ. ලාභයක් එන්න නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම එහි තුන්වන අදියර කියාත්මක කළ යුතුව 
තිෙබනවා. අගාමාත්යතුමා ෙම්කට මැදිහත් ෙවලා තිෙබන නිසා, 
නිල්වලා ගඟ තුන්වන අදියර කියාත්මක කරගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා අපි විශ්වාස කරනවා. අගමැතිතුමා මට ෙම් ගැන ෙසොයා බලා 
ඒ කටයුත්ත කරන්න කිව්ව නිසා මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරලා ෙම් කටයුත්ත කර ෙගන යද්දී දැන් අපට තවත් පශ්නයකට 
මුහුණ ෙදන්නට ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ තමයි, නිල්වලා ගඟ ගැන කථා කරද්දී දැන් නිල්වලා 
මිටියාවෙත්  අලුත් ව්යාපෘති තුනක් කියාවට නැ ෙඟන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. එකක්, සියයට 99ක්ම වැඩ නිමා ෙකොට තිෙබන 
මාතර-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය. පස් දාලා ෙවල් මැද්ෙදන් පුරවා 
ෙගන ගිහින් තමයි හැදුෙව්. ඒ නිසා දැන්  ජලවහන රටාවට සහ 
පාරිසරික තුල්යතාවට එය බලපාලා තිෙබනවා. ඊළඟට සෑදීමට 
ෙයෝජිත මාතර-හම්බන්ෙතොට අධිෙව්ගී මාර්ගය. එය ෙකොන්කීට් 
කණු මත යනවා නම් යම් මට්ටමකින් ෙබ්රා ගන්නට පුළුවන්. 
හැබැයි මාතර දිස්තික්කෙය් අතීත වර්ෂාපතන රටාව නිරීක්ෂණය 
කෙළොත් අවුරුදු 10කට වතාවක් -දළ වශෙයන් අවුරුදු 10ක් 12ක් 
අතර කාලයකදී- මහ ගංවතුරක් ගලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද්  එක ළඟ -මාස ෙදකක් ඇතුළත-ගංවතුර ෙදකක් ආවා.  
ෙම්, 2015.  මීට කලින් 2003 දී මහ ගංවතුරක්  ආවා.  ඒක මාතර 
දිස්තික්කයට වාෙග්ම ගාල්ල දිස්තික්කයටත්, රත්නපුර 
දිස්තික්කයටත් බලපෑවා.  

ඊට කලින් 1993 දීත්, 1983 දීත්, 1971දීත්,  1969 දීත් 
ගංවතුරක් ආවා. ඒ වාෙග්ම 1951 දීත් ගංවතුරක් ආවා. 1947 දී 
මහා ගංවතුරක් ආවා. ෙම් ගංවතුර රටාව දිහා බලන ෙකොට දළ 
වශෙයන් අවරුදු 8ත් - 12ත් අතර විචලනය වන මහා ගංවතුරක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. කණු උඩ ඉදි කරන අධිෙව්ගී මාර්ගයක් 
තිබුෙණොත් තරමක් දුරට ගංවතුරන් ෙබ්ෙරන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
සමහර විට පා ෙවලා එන මහා රූස්ස ගස ් වැදුෙණොත් අධිෙව්ගී 
මාර්ගයත් ''ෙසත්තෙපෝච්චි ''ෙවයි ද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ.  

 තුන්වන මහා පරිමාණ ව්යාපෘතිය තමයි මාතරින් පටන් ෙගන 
කතරගම දක්වා යන දුම්රිය මාර්ගය. දැන් ඒ ඉදි කිරීම් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ දුම්රිය මාර්ගය සමහර තැන්වල යන්ෙන් උමං හරහා. 
සමහර තැන්වල යන්ෙන් ෙගොඩබිෙමන්. ෙම් හැෙදන ෙද්වල් එක 
විධියකින් ෙව්ලි වාෙග්යි. ෙව්ලි වාෙග් හැෙදන ෙම්වා කෘෂි 

කර්මාන්තයට බලපාන ආකාරය ගැන වැඩිය කල්පනා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි, කල්පනා ෙනොකරන්ෙන්? ෙතත් කලාපෙය් 
විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල, මාතර, හම්බන්ෙතොට වාෙග් පෙද්ශවල 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් භව ෙභෝග -වී ටික ෙව්වා, කුරුඳු ටික ෙව්වා, 
රබර් ටික ෙව්වා, ෙත් ටික ෙව්වා- වගා කරන්ෙන් ආර්ථික ලාභයක් 
ෙවනුෙවන් ෙනොවන නිසායි. නමුත් ෙම් පිළිබඳව බරපතළ විධියට 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ගම් 
පෙද්ශය ෙකොටෙපොළ නිසා එතුමා දන්නවා, පසු ගිය වකවානුෙව් 
ෙමෙද්රිපිටියත්, අම්පනාගලත්, ෙකොටෙපොළත් මුල් කර ෙගන සිදු 
කරන්න ගිය මහා වින්නැහිය පිළිබඳව. එතුමා ගිහින් ඒ ජනතාව 
මුණ ගැහුණා. මා ගිහින් ඒ ජනතාව මුණ ගැහුණා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ඒ ගැන කථා කළා. දුටුගැමුණු රජ්ජුරුෙවෝ 
පිඟාෙන් තිබුණු බත් උණු නිසා තැනින් තැනින් කෑවා වාෙග් 
නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය හා ගිං ගඟ ව්යාපාරය ඉවක් බවක් නැතුව 
කරන්ෙන් නැතුව ෙම් ව්යාපෘති සෙමෝධානික ව්යාපෘති විධියට 
සලකමින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  පරිසරයට වන හානියත්,  ෙම් 
ව්යපෘති එක්ක බැඳුණු නව අධිෙව්ගී මාර්ග ෙදක සහ දුම්රිය 
මාර්ගය යන සියල්ලත් සලකමින් තමයි අදාළ කියා මාර්ග ගත 
යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ කාරණා පිළිබඳවත් අපි අවධානය 
ෙයොමු කරන්න අවශ්යයි. ඒ මක් නිසාද යත්, ඒ එක කාරණයකදී 
සිදු වන ෙනොසැලකිල්ල, සමහර විට ජනතවෙගන් සිදු වන 
ෙනොසැලකිල්ල අවසානෙය්දී ජනතාවට වාෙග්ම රට කරවන 
අයටත්, විෙශේෂෙයන්ම ඒ පෙද්ශයට පමණක් ෙනොෙවයි සමස්ත 
ලංකාෙව්ම පාරිසරික තුල්යතාවටත් බලපාන්න පුළුවන් නිසායි. 
ෙමොකද, නිල්වලා ග  ෙඟ් ආරම්භක පෙද්ශය ලංකාෙව් තිෙබන 
එකම ස්වාභාවික වනාන්තරය වන සිංහරාජය මුල් කර ෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මාතර දිසත්ික්කෙයන් නිල්වලා ගඟයි, ගිං 
ගඟයි ෙදකම පටන් ගන්ෙන් සිංහරාජ වනාන්තරය මුල් කර 
ෙගනයි. ෙදනියාය තානායෙම් එක වහලක වතුර වැෙටන්ෙන් ගිං 
ගඟට, අනික් වහෙල් වතුර වැෙටන්ෙන් නිල්වලා ගඟට. එෙහමයි 
කියන්ෙන්. ෙම් ගංගා ෙදකම, එක පැත්තකින් සිංහරාජ 
වනාන්තරෙයන් පටන් ගන්නා නිසාත්, අනික් පැත්ෙතන් සිංහරාජ 
වනාන්තරය ෙලෝක උරුමයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන නිසාත් ඒ 
සියල්ල සලකමින් තමයි තීන්දු ගත යුතු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
උදාහරණයක් දක්වන්න පුළුවන්. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
ෙටනසි මිටියාවත පිළිබඳව ලියවුණු සටහනක ෙමෙහම තිෙබනවා:  

"එකිෙනකා සමඟත්, ජලය, එළිය, බලය හා පස සමඟත් වැඩ 
කිරීෙමන් මානවයාට යම්කිසි මිටියාවතක මුහුණුවරත්, එහි 
ජීවිතයත් ෙවනස් කළ හැකිය"  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් නිල්වලා ගං 
මිටියාවෙත් මුහුණුවරත්, එහි ජීවත් වන ජනතාවෙග් ජීවන 
විලාශයත්, ඒ අයෙග් ජීවන පැවැත්මත්,  ඒ අය  ශක්තිමත්ව සුඛිත 
මුදිත කිරීමත් ඒ මිටියාවත ෙවනස් කිරීෙමන් කළ හැකිව 
තිෙබනවා. හැබැයි නිදහස ලබා ෙගන  අවුරුදු 67ක් ගත වුණත්, ඒ 
ෙවනස් වුණු මුහුණුවර විධියට මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ලැබී 
තිෙබන්ෙන් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. කඩවැද්දුව ආර හරහා 
සහ කඩවැද්දුව ව්යාපාරය හරහා ෙකරුණු ෙගොවි බිම් ටික හැරුණු 
ෙකොට, අනිකුත් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවලට නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය 
හරහා සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙශෝචනීය තත්ත්වයක් විනා 
යහපත් තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි.  

2012 ෙදසැම්බර් 03වන දා  මා ෙම් ගරු සභාෙව් වාරිමාර්ග හා 
ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යාංශෙය්ත්, ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යාංශෙය්ත්, පරිසර අමාත්යාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී නිල්වලා ගඟ 

489 490 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව්යාපාරය ගැන විතරක් විනාඩි 55ක් තිස්ෙසේ කරපු සමස්ත කථාවම 
සභාගත කරන ෙලස මා ඉල්ලනවා. 2012 ෙදසැම්බර් මස 03වන 
දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 2131 තීරුෙව් සිට 2148 තීරුව දක්වා මා 
සභාගත* කරනවා. ෙමොකද, ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් තුළ 
අද මට විනාඩි 55ක් කථා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඊට වඩා අඩු 
කාලයක් තමයි මට කථා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.  

තවත් සෙහෝදර මන්තීවරුන්ට කාලය  ලබා දිය යුතුයි.  මාෙග් 
ඔර්ෙලෝසුවට අනුව දැනටත් විනාඩි 29යි තත්පර 15ක් මා කථා කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

සංක්ෂිප්තව නැවත සඳහන් කෙළොත්, නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා 
කමය කියාත්මක කරන විට  ඉහළ ජල ධාර පෙද්ශය තුළ ජලය 
එක්තැන් කරන - ජලය එකතු කරන- ස්ථාන නිර්මාණය කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පහළ ජල ධාර පෙද්ශෙය්ත් තිෙබන එවැනි 
ස්ථාන වන සමරෙදනිය ජලාශය හා බැඳුණු තවත් ජල පද්ධති, 
කුඩා වැව් නිර්මාණය කර ගන්න ෙවයි. ඒ වාෙග්ම ෙව්ලි 
නිර්මාණය කර ගන්න ෙවයි. ලවණ ජලය ඉහළට ගමන් කිරීම 
නතර කිරීම  සහ හකුළන්න  පුළුවන් ආකාරයට ලවණ බාධකය 
ෙයොදා ගන්න ෙවයි.  නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය හුදු ගංවතුර 
වැළැක්වීෙම් ව්යාපාරයකින් ඔබ්බට ෙගොස්, බහුකාර්යය ෙයෝජනා 
කමයක් දක්වා ඉදිරියට ෙගන යා යුතුව තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් ගංගා නිම්න 9ක් 
ගැන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙලෝක බැංකුව සමීක්ෂණයක් කරනවා. 
එයින් එකක් තමයි නිල්වලා  නිම්නය. ෙලෝක බැංකුව ෙනොෙවයි, 
ඕනෑ බැංකුවකින් ඇවිල්ලා -ෙපොම්පරිප්පුෙවන් හරි කමක් නැහැ- 
ෙම් සමීක්ෂණ කළත් අපට පශ්නයක් නැහැ. ෙකොෙහන් 
විෙශේෂඥයන් ඇවිල්ලා බැලුවත් කමක් නැහැ. ෙපොත්ත සුදු හරි, 
ෙපොත්ත රතු හරි, ෙපොත්ත කළු හරි ඕනෑ විෙශේෂඥෙයක් ඇවිල්ලා 
බැලුවත් කමක් නැහැ. හැබැයි, ගම්වල ෙගොවි සංවිධානවල, 
පාරම්පරික ෙගොවීන්ෙග් අදහස් ගැනත් ඒ අය සලකා බලන්න 
ඕනෑ.ඉහළ ජල ධාර පෙද්ශෙය් ෙරොටුඹ, පනාකඩුව, ෙදන්කන්දලිය  
වැනි පෙද්ශවල ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තිෙබන බවට සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා මාත් සමඟ එකඟ ෙව්වි. පළමුවැනි 
විජයබාහු රජතුමා කීර්ති කුමාරයා විධියට රම්මෙල්කන්ද සහ 
පනාකඩුව පෙද්ශවල සැඟවී කටයුතු කළා. ඒ විජයබාහු 
රජතුමාෙග් පරම්පරාවලින් පැවත එන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අද ඒ 
පෙද්ශවල ඉන්නවා.   

ෙම් සභාෙව් සමහර අය  පනාකඩුෙව් ඓතිහාසික තඹ සන්නස 
ගැන දන්නවා ඇති. සමහර අය ඒ ගැන ෙනොදන්නවා ෙවන්න 
පුළුවන්. පාසල් යන කාලෙය් අෙප් සිංහල ෙපොෙත්ත් ඒ ගැන 
තිබුණා. ඒ කථාව ෙම්කයි. ෙගොවිෙයක් කුඹුර ෙකොටද්දී ඔහුෙග් 
උදැල්ෙල් ''ටකස් '' ගාලා යමක් වැදුණා.  ඒක අර ෙගන බැලුවාම 
හිතුෙව් රත්තරන් තහඩුවක් කියලා. ෙහොඳ ෙව්ලාවට ඒ මනුස්සයා 
ඒ මුළු තහඩුවම කැපුෙව් නැහැ. දැන් එෙහම ෙදයක් වුණා නම් 
රත්තරන් ෙහොයන්න කියලා කපලා, කපලා -අර මීෙයෝ කඩදාසි 
කපනවා වාෙග්- තඹ තහඩුව නැති භංගසථ්ාන කරනවා. 
වාසනාවකට, ඒ තහඩුෙව් ෙකොනක් විතරක් කපලා ඇඳක් යට දමා 
තිබුණා. ෙගදර මිනිසුන්ට ෙලඩ හැෙදන ෙකොට ''ෙම් නිසා තමයි 
ෙලෙඩ්'' කියලා හිතා විසි කරන්න පවා ගියා. නමුත්  අවසානෙය් 
පුරාවිද්යා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒක ලැබුණා. කීර්ති කුමාරයා 

රම්මෙල්කන්ද සහ ඒ පෙද්ශවල සැඟවී සිටි යුගෙය්දී ඔහු රැක බලා 
ගත් පුද්ගලයා -බුදල්නා- ෙවනුෙවන් ඒ පෙද්ශෙය් ගම්වර තිළිණ 
කිරීෙම් ඔප්පුව තමයි ඒ හමු වුණ තඹ සන්නෙසේ තිබුෙණ්.  ඒක 
තමයි ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු ලිඛිත ඔප්පුව  ෙසේ සැලෙකන්ෙන්. 
ෙම් නිල්වලා ගඟ සහ ඒ ජල ධාර පෙද්ශය අෙප් ජීවිතෙය්, අෙප් 
ආත්මෙය්, අෙප් සංස්කෘතිෙය් ෙකොටසක් කියලා මා කිව්ෙව් ඒකයි.  
ෙමවැනි ස්ථානවල එවැනි සංස්කෘතිමය කාරණා තිෙබනවා.  

ෙම් සියල්ල සලකමින්, වඩා සංවිධිතව, වඩා සෙමෝධානිකව 
නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා 
පැරණි සාම්පදායික ෙගොවීන්ෙග් සහ ෙගොවි සංවිධානවල අදහස්-
උදහස් සලකමින්, ෙදස් විෙදස් අනුගාහකයන්ෙග් අනුගහය ලබා 
ගනිමින් ජනතාවාදී ආකාරෙයන් කියාවට නැඟිය යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම පාරිසරික තුල්යතාව, පාරිසරික පද්ධති, ගහ-ෙකොළ, සතා 
- සීපාවා රකිමින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළ යුතුයි කියා මා 
ෙමම සභාවට ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ෙයෝජනා කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.40] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තිතුමාෙගන් 

අවසරයි. යම් පමාණයකින් නිම කරන්නට කටයුතු කළ නිල්වලා 
ව්යාපෘතිෙය් ඉතිහාසය සහ සමාජ විපර්යාසයන් පිළිබඳව කථා 
කරමින්, එය නැවත ආරම්භ කරන්නට වුවමනා වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳව, නිල්වලා මිටියාවෙතන් බිහි වුණු මා හිත මිත බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා කළ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්නට ලැබීම ගැන, 
ගිං ගඟ මිටියාවෙත්, නාෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඉපදුණු ෙකෙනකු 
හැටියට මා  සතුටු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප දන්නවා ෙගොන්ගල 
කන්ෙද් එක් පැත්තකින් නිල්වලා ගඟ ආරම්භ වන බව. එය 
ෙදනියාය, ෙමොරවක, පිටබැද්දර හා අකුරැස්ස   නගර ආශිතව 
පහළ ට බැස ෙගොස්, මාතර නගරය හරහා ගලා බසිමින්, ෙතොටමුණ 
පෙද්ශෙයන් මුහුදට ගලා යනවා. ෙගොන්ගල කන්ෙද් අනික් 
පැත්ෙතන් ගිං ගඟ ආරම්භ ෙවලා, ෙනළුව, තවලම හරහා, මා 
ඉපදුණු මාපලගම, නාෙගොඩ පෙද්ශය හරහා ගලා ගිහින්, 
ගිංෙතොටින් මුහුදට වැෙටනවා. ෙගොෙනකුෙග් සිරසක් විධියට තමයි 
භූෙගෝලීය වශෙයන් ෙගොන්ගල කන්ද නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්. 
වසර ෙදදහස් පන්සිය ගණනක් වූ ඈත අතීතය පිළිබඳව කථා 
කරන අප හැම ෙකෙනක්ම දැන ගන්නට ඕනෑ, වාරි කර්මාන්තෙය් 
අද්විතීය තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළ ජාති හිෛතෂීන් ෙම් රෙට් 
සිටි බව. අභ්යන්තර මුහුදු වැනි පරාකම සමුදය, තිසා වැව, ෙයෝධ 
වැව, කලා වැව වාෙග් නිර්මාණ ෙම් රෙට් ෙගොඩ නංවපු වීෙරෝදාර 
නිර්මාණකරුවන් ශී ලාංකීය ඉතිහාසය තුළ බිහි වුණා.  

1980 දශකෙය් ආරම්භ කළ ෙමම නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා 
කමෙය් වාෙග්ම, මා නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කෙය් චීන 
ආධාර කමය යටෙත් ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් ආරම්භ කළ ගිං ගඟ ෙයෝජනා කමෙය්ත් 
අසාර්ථක තැන් බහුලව දකින්න ලැෙබනවා.  ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා අදහස් පකාශ කළා වාෙග්ම, ෙම් ෙයෝජනා කම 
ෙදෙක්ම එක පැත්තක් ගැන විතරයි බැලුෙව්.  

නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමයට මුල්ගල තැබීෙම් උත්සවය 
1982 වසෙර්දී අතිඋත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වුණා. එහි පධාන 
අමුත්තා වුෙණ් දිවංගත ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයායි. එම උත්සව සභාව ඇමතූ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ජනාධිපතිවරයා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2011.09.05 දින "දිවයින" පුවත් පෙත්  
"ෙද්ශපාලනෙය් ෙමෙතක් කථාව" නමැති ලිපි ශීර්ෂය  යටෙත් 
පළවු එම ලිපිෙයන් ෙකොටසක්  මා උපුටා දක්වන්න කැමැතියි.   
 එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

" .......  ෙම් නිල්වලා ගඟ ෙබොෙහොම සැර පරුෂයි. පෙද්ශෙය් මහ 
ජනතාවට ෙබොෙහොම අරියාදු කරනවා. ෙමයා මට්ටු කරනවා කියා කියා 
හිටපු ෙදොස්තර විකමසිංහ මහත්තයාව පරාද ෙවනතුරුම ඒක කරන්න බැරි 
වුණා. ඒත් උන්නැෙහේෙග්ම පරපුෙර් දයානන්ද විකමසිංහ මහත්තයට ඒක 
හැබෑවටම කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒක ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාව ලබපු 
විශිෂ්ට ජයගහණයක්." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී එම ලිපිය 
සභාගත* කරනවා.  

එදා ආරම්භ කළ ඒ වැඩ පිළිෙවළ, ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ සිහිනය සැබෑ කරන්නට 
දයානන්ද විකමසිංහ මැතිතුමාට වුණත් පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. අප අගය කරන, ගරු කරන, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 
නායක ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් 
අනුව, දයානන්ද විකමසිංහ මැතිතුමා ආරම්භ කළ ෙම් ෙයෝජනා 
කමය - අකුරැස්ස පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මා මිත බුද්ධික 
පතිරණ මැතිතුමාෙග් ඒ සිහිනය-  වත්මන්  අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා අගමැති ධුරය දරන ෙම් කාලෙය් අවසන් කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ඒ දවස්වල සමාජ 
අධ්යයනය විෂය සඳහා වලව, ඉඟිනියාගල වැනි බහුකාර්ය 
ෙයෝජනා කම පිළිබදව ඉෙගනගත්තා මට මතකයි.  ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා පකාශ කළා වාෙග්, ෙම් ෙයෝජනා කමවලින් 
ඉලක්ක කළ යුත්ෙත් එක් අරමුණක් පමණක් ෙනොෙවයි. වී 
නිෂ්පාදනය සඳහා ජලය ලබා ගැනීම, ගාමීය ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවීමට විදුලි බලය, පානීය ජලය ලබා ගැනීම වාෙග් ඉතා 
පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළවල් කිහිපයක් ෙමම ෙයෝජනා කම තුළින් 
අප සපුරාගත යුතුයි. එදා නිල්වලා ගඟ ව්යෘපෘතිය තුළින් බැට කාපු 
කී ෙදෙනක් අද ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්නවාද 
කියලා බලන්න.  

අප ෙත්, රබර් වැනි වැවිලි ගැන කථා කරනවා. මහා ෙලොකු 
අභිමානයකින් කථා කරන, වසර 2,500ක සංස්කෘතික 
සභ්යත්වෙයන් අපට උරුම වුණු වී වගාව අද ඉතාම කනගාටුදායක 
තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. අප වීවල සහතික මිල ගැන කථා 
කරනවා. බලන්න, ෙම් තරම් සරුසාර පසක්, ෙම් තරම් ලස්සණ 
ජල ධාරා සහිත ගංගා, ඇළ, ෙදොළ තිෙබන රටක් ෙලෝකෙය් ෙවන 
ෙකොෙහේවත් තිෙබනවා ද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ගාල්ල රිච්මන්ඩ් 
විද්යාලෙය් අධ්යාපනය ලබන කාලෙය් -1970 දශකෙය් මැද 
භාගෙය්- දවසක අප ලංකාගමට ගිය ආකාරය මට මතකයි. අප එදා 
සුමනදාස අෙබ්විකම කියන අෙප් හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් 
ආදරණීය පුතාත් සමඟ ෙමොරවකට ගිහින්, ෙදනියායට ගිහින්, 
ෙදනියාෙයන් පල්ෙලගමට ගිහින්, අෙප් ගරු මන්තීතුමා කියපු 
ෙමෙද්රිපිටිය ඔස්ෙසේ, අර ලස්සණ දිය දහරවල් පසු කරමින්, 
කුඹුක් ගස්වල ෙසවණ විඳිමින්, ඒදඬුවලින්  එය තරණය කළා.  

එදා ගිං ගඟ ෙබොෙහොම නිසංසල ආකාරෙයන් ගලා ෙගන ගියා.  
නාෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඉපදුණු මමත්, ඒ වාෙග්ම  එම පෙද්ශෙයන් 
බිහිවුණු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා වැනි අයත්,   අපි එදා 
ජීවත් වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා මම කල්පනා කරනවා. දින 
ගණන්,  සති ගණන්, ගංවතුෙර්  ඔරු කෙඳේ එල්ලිලා හිටපු යුගයක්,  
කන්න ෙබොන්න නැතිව ෙමොනවා හරි  ක්ෂණික ආහාරයක්,  පාන් 
කෑල්ලක් කාලා ජීවත් වුණු යුගයක්  තිබුණා. ගිං ගඟ පිටාර ගලලා, 
ෙදෝෙර් ගලලා යනෙකොට අපට ඇත්ත වශෙයන්ම ෙව්දනාවක් 
දැනුණා. ගිං ගෙඟන් ෙපෝෂණය වුණු,  බතින් බුලතින් ෙපෝෂණය 
වුණු  පෙද්ශයක මිනිස්සු හැටියට අපි එදා ගිං ගඟට ශාප කළා. 
නමුත් එදා අපට ලැබුණු ආශීර්වාදයක් ෙලස සලකපු,  චීන ආධාර 
යටෙත් සැලසුම් කළ  ගිං ගඟ ෙයෝජනා කමයට ෙමොකද වුෙණ්? 
ඒකත් අසාර්ථක වුණා. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉතාමත්ම 
දක්ෂතා තිෙබන පවීණයන් ඉන්නවා. ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක 
සිටින ඉංජිෙන්රුවරුන් සමඟ  සටන් කරන්නට පුළුවන්, ඒ 
අභිෙයෝග ජය ගන්නට පුළුවන් කණ්ඩායමක් අපට සිටිනවා. 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා  ෙම් 
අවස්ථාෙව්  ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ෙම් අහිමි වූ ව්යාපාරය  නැවත 
ආරම්භ කරන්න ෙහොඳ සිංහලයකු හැටියට එතුමාට ෙලොකු 
ශක්තියක් තිෙබනවා.  

හැම රජයක්ම ෙම් ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත් ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
ෙලොකු ඕනෑකමක් තිබුණා. නමුත් දකුෙණ් ෙකෙනකු හැටියට 
එතුමාටත් ඒ කටයුත්ත කරන්න බැරි වුණා. එදා එතුමන්ලා ෙම්  
ගැන සාකච්ඡා කරපු ආකාරය පිළිබඳව ෙතොරතුරු මා ළඟ 
තිෙබනවා. 2012 මාර්තු 26 වැනිදා එතුමා ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ 
කරන්න සූදානම් වුණා. නමුත් ෙඛ්දවාචකයක් හැටියට ඒවා 
සියල්ල හමස් ෙපට්ටියට ගියා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා  ෙගනා ෙමම  ෙයෝජනාව අපි 
ෙයෝජනාවක් හැටියට පමණක්  ස්ථිර කරලා මදි.  මා කලින් කිව්වා 
වාෙග් ෙම් ෙයෝජනා හමස් ෙපට්ටිෙය් තිබුෙණොත් තවත් අවුරුදු 
ගණනකට පසුව අතීතය පිළිබඳව කථා කරලා යම්කිසි සතුටක්, 
වින්දනයක් ලබනවා හැෙරන්නට ෙවන කිසිම ෙදයක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම් කාරණාව පිළිබඳව මීට වඩා කල්පනා 
කරන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා සඳහන් කළ යුතු කාරණා 
රැසක් තිෙබනවා. නිල්වලා නිම්නෙය් ගංවතුර උවදුර වැළැක්වීම 
සඳහා පාෙයෝගික වැඩසටහනක් ෙනොවුණු "නිල්වලා ගඟ 
ව්යාපාරය" නිසා බරපතළ හානි සිදු වූෙය් වී ෙගොවිතැනටයි. 1980 
දශකය ආරම්භක අවධිෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙගන බැලුවිට මාතර 
දිස්තික්කය තුළ විතරක් ෙහක්ටයාර්  20,000ක් - 25,000ක් අතර 
කුඹුරු පමාණයක් වී වගා කරලා තිෙබනවා. 1990 - 2000 වසර 
වන විට ෙමම පමාණය ෙහක්ටයාර්  15,000  සිට 17,000ක් දක්වා 
පහළ වැටුණා. ෙමයට මූලික ෙහේතුව  වුෙණ් වාරි ජලය සැපයීම 
පිළිබඳව වැඩසටහනකින් ෙතොරව, නිල්වලා ගංගාෙව් පහළ 
නිම්නයට එක් වන ජලය ෙපොම්පාගාර තුනකින් මුහුදට ඇද 
දැමීමයි. ෙමයින් පෙසේ ආම්ලිකතාව වැඩි ෙවලා වී වගාවට නුසුදුසු 
පසක් නිර්මාණය වුණා. ඉදිකළ ෙපොම්පාගාර වසර දහයක් යන විට 
අකීය වුණා. ෙම් නිසා ආරක්ෂිත පෙද්ශවල වැසි ජලය හිස් කිරිමට 
ෙනොහැකි වුණා. ෙම් නිසා ආරක්ෂිත හා අනාරක්ෂිත පෙද්ශ 
නිරන්තරෙයන් ජලෙයන් පිරී ඉතිරි ගිය පෙද්ශ බවට පත් වුණා. 
ෙමවැනි වාතාවරණයක් තුළ 1990 - 2010 වසර 20 තුළ නිල්වලා 
නිම්නෙය් පුරන් කුඹුරු වගා කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, කාෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අධිකාරිය හා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන අතිවිශාල මුදල් 
පමාණයක් වැය කළා. ස්වභාවික වැසි ලැබිලා එක් කන්නයක් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාර්ථක වුවෙහොත් ඊළඟ කන්නය ජලය ෙනොලැබී යාෙමන් 
අසාර්ථක වනවා. වසර 20ක් තුළ එක් වරක් වගා කළ කුඹුරු 
යායක් තවත් වරක් වගා කළ ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත් ෙවලා 
තිබුණා. මම හිතන විධියට වතුර වැඩි වීම නිසා ෙහෝ එවැනි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණා. ෙමවැනි අභිෙයෝග රාශියකට 
අපට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණා.  

2008 යල කන්නෙය් කිරල කැෙල් ව්යාපාරෙය් කුඹුරු අක්කර 
201ක් වගා කිරීම සඳහා ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව වල් 
නාශක සඳහා පමණක් රුපියල් 2,69,500ක් ද, බිත්තර වී සඳහා 
රුපියල් 32,00,000ක් ද, 130 ෙදෙනකු අතර ෙබදා දීලා තිෙබනවා. 
මඩිහ ෙගොඩගම ෙගොවිජන ෙක්න්ද බල පෙද්ශෙය්  - කිරල කැෙල් 
- පුරන් කුඹුරු වගාව සඳහා රුපියල් 4,31,000ක් ද, මැද 
උයන්ෙගොඩ ෙගොවිජන ෙක්න්ද බල පෙද්ශය සඳහා රුපියල් 
169,000ක්  බිත්තර වී සඳහා ද ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
කටයුතු තුළින් අසාර්ථක පයත්නයක් දරන්න උත්සාහ කළා.  
ඇත්ත වශෙයන්ම ඉදිරිෙය් දී අපට ෙම්වාෙය් පතිඵලය  අත් 
විඳින්නට සිදු ෙව්වි. විශාල වශෙයන් ණය ආධාර ෙම් රටට ගලා 
ෙගන එනවා. විශාල වශෙයන් එෙහම ණය ආධාර අෙප් රටට ගලා 
ෙගන ඒම නිසා අපට එම ණය වාරික ෙගවීම ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් කාරණය ගැනත් ෙදවතාවක්, තුන් 
වතාවක් හිතන්න අපට සිදුෙවලා තිෙබනවා,  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ  මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්, -
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතුමා ළඟ තියා ෙගන මා කියනවා ෙනොෙවයි.
- මමත් පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරෙයකු ෙලස ෙද්ශපාලනය 
ආරම්භ කරලා, අවුරුදු ගණනාවක් පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කළ 
ෙකෙනක්. වාරි මාර්ග ව්යාපෘතිවලට අප ලක්ෂ ගණන් වාර්ෂිකව 
වියදම් කළා. හැබැයි, රුපියලකවත් පතිඵල අපට ලැබුෙණ් නැහැ. 
අද හැම තැනම මුඩු බිම්. නිල්වලා ගං නිම්නය විතරක් ෙනොෙවයි. 
ගිං ගඟ නිම්නය බලන්න. ෙමොන තරම් අපූරූ සාරවත් පසක් 
තිබුණත් නිදහසින් පස්ෙසේ අපට ඒවා අවශ්ය විධියට 
කළමනාකරණය කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි විෙද්ශිකයන්ට ෙචෝදනා කළාට, ඉංගීසින්ට 
ෙචෝදනා කළාට ඇත්ත වශෙයන්ම ඉංගීසින් ඇති කරපු ඇතැම් 
ෙද්වල්වල පතිඵල අපි අදත් භුක්ති විඳිනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ඌව පෙද්ශෙය් ෙවල් ලක්ෂයක් අස්වැද්දුවාය කියලා 
අභිමානෙයන් අද කථා කරනවා. ෙමොනරාගල  දිස්තික්කය වාෙග් 
පෙද්ශවල ඒ අභිමානය නැවත ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි 
කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව තීන්දු ගන්න ඕනෑ. ෙම් 
ගරු සභාෙව් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය ගරු 
විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමා ඉන්න ෙවලාෙව් මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ජාතික ආණ්ඩුව තුළින් ලැෙබන විශාල මුදල් පතිපාදන 
ඉතාමත්ම නිවැරදිව කළමනාකරණය කරලා, නිවැරදිව 
හසුරවන්න පුළුවන්කමක් අපි සියලුෙදනාට තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ 
හැකියාව අපට තිබුෙණ් නැහැ.  අපි අතීතය ගැන හඬා වැලපිලා 
වර්තමානය ගැන කථා කරනවා; අනාගතය පිළිබඳව කථා 
කරනවා. අනාගතය පිළිබඳව අපට හිතන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් 
අකාර්යක්ෂමතාෙවන් ෙතොරව, මූල්ය පාලනෙය් විනිවිදව කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තුළ විෙශේෂෙයන් කලාප 45ක 
විශාල වැඩසටහනක් කියාත්මක වන ෙම් ෙවලාෙව් මා ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්, විෙද්ශ රටවලින් අපට ලැෙබන ෙකෝටි පෙකෝටි 

සංඛ්යාත මුදල අරපිරිමැස්ෙමන් වියදම් කරන්න අවශ්ය ව්යාපෘති 
අපි නිර්මාණ කරන්න ඕනෑ බවයි. නමුත්, අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
සල්ලි ලැබුණාට පස්ෙසේ ව්යාපෘති සැලසුම් කිරීමකුයි. අද ඒ නිසා 
තමයි විමධ්යගත මුදලක් ලැබුණත්, ෙමොන මුදලක් ලැබුණත් මාස 
තුෙනන්, හතෙරන් වැෙඩ් ඉවර කරන්න අවශ්ය සැලසුම් අප ළඟ 
තිෙබන්ෙන්. ඇයි, අපට ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළ කියාත්මක කළ යුතු 
සැලසුම් සකස් කරන්න බැරි?  

ලංකාෙව් අපි ෙතෝරා ගත යුතු වඩාත් ගැළෙපන වාරි ව්යාපෘති 
ෙමොනවාද කියන එක ගැන අපි හැම ෙකෙනක්ම කථා කරනවා. 
අපි මහ ෙලොකුවට විෙද්ශගත ෙවලා කියනවා, සම්මන්තණවල දී 
කියනවා, "ෙම් රට තමයි ෙහොඳ සරුසාර ෙපොළවක් තිෙබන, ජල 
වහනය ෙහොඳට ලැෙබන, හිරු රශ්මිය ෙහොඳට ලැෙබන රට. ෙම් 
රෙට් ඕනෑම ෙදයක් වගා කරන්න පුළුවන්" කියලා. ඒ වාෙග් 
පුරසාරම් කථා කරන අපි නිදහසින් පස්ෙසේ ෙගවී ගිය දශක 
හයහමාරක කාලය තුළ ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමොනවාද කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියා ආපස්සට හැරී බලන්න ඕනෑ. තවමත් අපි 
නැෙවන් කටට එන ෙතක් බලා ෙගන ඉන්න යුගයක ජීවත් 
වන්ෙන්. එදා අපි කථා කරපු, අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් 
රචනාවලට ලියපු කරුණු අපට සිහිපත් වනවා. නමුත්, ඵලදායි 
කිසිම ෙදයක් කරන්න පුළුවන්කමක් අපට ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා අපි හඬා වැලෙපනවා විතරයි. සමාජ සුභසාධන රාජ්යයක් 
තුළ අපි සමෘද්ධිය, ජනසවිය වැනි විවිධ සමාජ සුභසාධ න කටයුතු 
ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි ගණන් මුදල් වැය කරනවා. ඒත්, අඩු 
ගණෙන් ඇයි අපට ෙමවැනි කටයුත්තකට අත තියන්න 
පුළුවන්කමක් ෙනොලැබුෙණ්? ඒ නිසා අද අපට තිෙබනවා විදුලිය 
පිළිබඳ පශ්නයක්. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, 
වෙරක තිබුණා ගිං ගඟ ෙනළුව පෙද්ශෙයන් හරවලා මාතර 
දිස්තික්කය හරහා හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙදන්න ෙයෝජනාවක්. එහි 
අභිෙයෝගාත්මක පශ්නයක් තිෙබනවා. ගාල්ල දිස්තික්කය ගත්තාම 
තව අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට පැය 24ම වතුර ෙදන්න බැරි 
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා දවසට පැය ෙදකක් ෙහෝ තුනක් පමණක් 
වතුර පාවිච්චි කරන්න සිදුවන තත්ත්වයකට පත් වනවා. ගාල්ල 
දිස්තික්කෙයන්  ගිං ගඟ ගැලුවත් ගාල්ෙල් ජල ව්යාපෘතිය නැවත 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කර නැහැ. මහ ගාල්ල ජල ෙයෝජනා 
කමයට විතරක් මිලියන 5,400ක් -ලක්ෂ 54,000ක්- අද අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් මුදල් තුළින් මහ ගාල්ල ෙයෝජනා කමෙය් 
ෙතවැනි අදියර - third stage - අපට පටන් ගන්න තිෙබනවා. ඒ 
නිසා එක එක පෙද්ශවලට වතුර හරවන ෙකොට අපි බලන්නට 
ඕනෑ, අනාගතෙය්දී ෙම්ෙකන් කුමන පතිඵලයක් ලැෙබයිද, ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව අප ෙකොයි ආකාරෙයන් සුරක්ෂිත කළ යුතු 
ද කියලා. 

උමා ඔය ව්යාපෘතිය පිළිබඳ පශ්නයක් තිබුණා. උමා   ඔය 
ව්යාපෘතිෙය් දී බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ඉඳලා හම්බන්ෙතොටට වතුර 
ගන්න ෙකොට ඉතාමත්ම දැඩි බලපෑම් තිබුණා. අද අධිෙව්ගී මාර්ග 
ඉදි ෙවලා, පෙද්ශ සංවර්ධනය වන ෙකොට ඉතාමත් ලස්සන තුරු 
ලතා, ඒ එක්කම වෘක්ෂ විනාශ ෙවමින් යනවා. මට හිෙතනවා තව 
අවුරුදු 25ක් යන ෙකොට අපට අඬන්න සිද්ධ වන, කඳුළු සලන්න 
සිද්ධ වන තත්ත්වයකට පත් වන්න සිදු ෙවයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
හැම එකක්ම පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තා අරෙගන, ශක්යතා 
අධ්යයනයකින් පසුව නියම විධියට කළ යුතුයි. ඒවාෙයන් ෙතොරව 
කටයුතු කිරීම නිසා තමයි විශාල මුදල් කන්දරාවක් අපට අහිමි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ආකාරයට අෙප් පරිසරය විතරක් ෙනොෙවයි, 
අෙප් සියල්ල අපට අහිමි ෙවලා යම් දිෙනක අපට සිය දිවි නසා 
ගන්න සිදුවන තත්ත්වයට පත් ෙවන වකවානුවක් ෙම් රෙට් 
නිර්මාණය ෙවනවා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙම් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව 
ෙගන ආෙව්, ෙම් ආණ්ඩුව ආරම්භ කළ කාලෙය්යි. ෙම් අවසාන 
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කාලය ෙනොෙවයි. එම නිසා තව අවුරුදු හතරක්, පහක් තිෙබනවා. 
ෙම් රටට විවිධ ෙද්වල්වලට ෙනොෙයක් රටවලින් විෙද්ශ ආධාර 
ෙදනවා. අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කර වීමට, ඒ එක්කම 
ෙවනත් සමාජ සුභසාධන කටයුතුවලට එෙසේ විෙද්ශ ආධාර ලබා 
ෙදනවා. එෙසේ වුණත් ගරු වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමනි, අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා, කරුණාකර ෙම් ගිං ගඟ ව්යාපාරයත්, නිල්වලා ගඟ 
ව්යාපාරයත් නැවත ඵලදායී විධියට, බහුකාර්ය ෙයෝජනා කම 
ෙදකක් හැටියට ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය කරන වටපිටාව, පසු බිම 
නිර්මාණය කරන්නට ඔබතුමන්ලා උනන්දු ෙවන්නය කියා.  
ෙමොකද, ඉදිරි කාලය ෙබොෙහොම භයානකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙත් ගැන කථා කරන 
ෙකොට ෙම් ගරු සභාෙව් යකා නටනවා. ෙත් මිල පිළිබඳව කථා 
කරන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙදවනත් කරමින් අපි දඟලනවා. 
ෙමතැන ෙනොෙයක් පශ්න කියනවා. ඒ සම්බන්ධව අද හැම පුවත් 
පතකම සඳහන් ෙවලා තිෙබන ආකාරය අප දකිනවා. ඇයි, 
ෙදයියෙන් ෙත් මිෙලහි යම් කිසි අවපාතයක් ෙවනවා නම්, 
අවපමාණයක් ෙවනවා නම් අපි ඒකට විකල්ප, විසඳුම් 
ෙසොයන්නට ඕනෑ ෙන්ද? අපි ෙම් තිෙබන සම්පත් ටික 
පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එක පිළිබඳව අපට 
හිතන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙත්, රබර්, ෙපොල්වලට, 
ඇඟලුම්වලට යට ෙවලා කටයුතු කළ යුගය අප අවසන් කළ යුතු  
ෙවනවා. ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන් කෘෂි කර්මාන්තෙයන්ය 
කියා අපි කථා කරනවා. අපි එෙසේ කථා කළාට, කෘෂි කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන්, වාරිමාර්ග කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් ෙවනවා ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. 
අධ්යාපනයට හතර ගුණයක් ෙවන් කරන ෙකොට, ෙසෞඛ්යයට 
තවත් ෙදතුන් ගුණයක් ෙවන් කරන ෙකොට කෘෂි කර්මාන්තයත්, ඒ 
වාෙග්ම වාරි කර්මාන්තයත් නිවැරදිව හසුරුවන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්න අපි කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙම් ගමන යන්න සිදු වී 
තිෙබන්ෙන් ෙමවැනි  වූ විවිධ අර්බුද මධ්යෙය්යි. එම නිසා ෙම් ගරු 
සභාවට ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධව එතුමාට මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරමින් එය නැවත සිය දහස්වරක් ස්ථිර කරනවා. ෙමය යුගෙය් 
අවශ්යතාවක් හැටියට හඳුනා ෙගන, කල් ෙනොයවා අද ෙහටම අප 
ෙම් සඳහා අවශ්ය මූලික සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි. ෙම් සම්බන්ධව 
කාලයක් තිස්ෙසේ සිදු වුණු විවිධ ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙනොෙයක් 
වාර්තා තිෙබනවා; විෙද්ශ රටවලින් ඇවිත් ෙම් සම්බන්ධව 
සමීක්ෂණ කර තිෙබනවා; වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්නා 
ඉතාම දක්ෂ ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන් ඒ සඳහා අවශ්ය සිතියම්ගත 
කිරීම් සිදු කර තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ඉතිහාසයත් එක්ක බද්ධ 
වුණු ෙබොෙහෝ ෙතොරතුරු එකට එකතු කර සූදානම් කර තිෙබනවා. 
මම දැක්කා, මව් ආර වාරි ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරන 
ෙකොට, එම ෙයෝජනා කමය තුළින් වතුර ටික ලබා ෙදන්න 
ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවන්ට ෙමොන තරම් හැකියාවක් තිබුණා ද කියා. 
එෙහම නම් අපි අප ගැන අවතක්ෙසේරු කරන්නට ෙහොඳ නැහැ. 
ජාතියක් හැටියට නැඟිටින්නට, ශී ලාංකිකයන් හැටියට ජාති 
ෙභ්දයක් නැතුව නැඟිටින්නට අපට පුළුවන්කමක් තිෙබන 
අවස්ථාවක්, ෙම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
නවක මන්තීවරෙයකු හැටියට මා පැමිණිෙය්, ෙම්වාෙයන් බැට 
කාලා, දුක් විඳලා, ෙල්, කඳුළු, ඩහදිය ෙහළා විෙශේෂෙයන්ම ෙත් 
දල්ෙලන්, රබර් කඳුෙලන් විතරක් ෙනොෙවයි, වී ෙගොවිතැනින් 
ජීවත් ෙවන මිනිසුන්ෙග් ඡන්ද ගත්ත ෙකෙනකු හැටියටයි. එෙසේ 
ඇවිල්ලායි, අපි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් කථාව කියන්ෙන්. ඒ 

නිසා මුළු මහත් රෙට්, ජාතිෙය් වාසනාවකට ෙම් රජය පත් වුණා 
වාෙග්ම, ෙම් රෙට් සුවාසූ දහසක් ජනතාවෙග් අභිමතාර්ථයන්, 
පාර්ථනා ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න 
එන්නය කියා මා සියලුෙදනාටම ආරාධනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
සඳහා සියලුෙදනාෙග් ඇස් ඇෙර්වා කියාත් පාර්ථනා කරමින් මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනෙය් සිටින අෙප් ගරු 
(ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ගාල්ලට සම්බන්ධ, 
නෑකම් කියන, මෙග් නිවස අසළ සම්බන්ධතා තිෙබන ෙකෙනක්. 
ඒ නිසා ඔබතුමාටත් අප සුභ පතනවා. සියලුෙදනාටම ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

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

 
[பி.ப. 5.00] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ த்திக பத்திரண அவர்கள் 
மிக க்கியமான பிேரரைணகைள இங்கு ன்ெமாழிந் 
தி க்கின்றார். அ  ெதாடர்பிேல -  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! මූලාසනය සඳහා ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

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

 
අනතුරුව ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். 
ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) NALINDA JAYATHISSA left the 
Chair, and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அந்தப் பிேரரைணகள் ெதாடர்பான க த் க்கைள நான் 

இங்கு கூறலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்கள் நில்வள கங்ைகத் திட்டத்தின் எதிர்கால 

497 498 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

அபிவி த்திப் பணிகைள மீள ஆரம்பித்தல் ெதாடர்பாகப் 
ேபசியி ந்தார். நான் இந்த நாட் ேல உற்பத்தியாகின்ற 
மகாவ  கங்ைகயின் ேதாற் வா ம் அதேனா  ெதாடர்பான 
எம  மாவட்டத்தின் அவலநிைலைய ம் இத டன் 
ெதாடர் ப த்திப் ேபசலா ெமன நிைனக்கின்ேறன்.   

1974ஆம் ஆண்  ெகளரவ ைமத்திாிபால ேசனாநாயக்க 
அவர்கள் சி  குளங்கைளப் ன த்தாரணம் ெசய்தார். அவர் 
3,600க்கும் ேமற்பட்ட குளங்கைள தி மைல மாவட்டத்தில் 
மட் மல்ல, ரஜரட்ைடயி ம் கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
கட் வித்தேபா , கண் யி ந்  ெபால்ெகால்ைல, 
உக்குவைள ஊடாக மகாவ ைய கிழக்குக்குத் திைச 
தி ப்பினார். இ  இடம்ெபற்  இன்  கிட்டத்தட்ட 40 
வ டங்கள் ர்த்தியாகி ள்ள . இ ந் ம்கூட, மகாவ  
கங்ைகயின் விடம் தி ேகாணமைலயாக இ ந்தா ம், 
அக்கங்ைகயின் நீேரந்  பகுதிகளாக ெபாலன்ன ைவ, 
மின்ேனாியா, க ல்ல ேபான்ற பகுதிகள் இ ந்தெபா  
அன்  அதற்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த அைமச்சர் 
அத்திட்டத்ைத ஐந்தாண் த் திட்டமாகப் பிரகடனப் 
ப த்தியேபா ம், அதைனப் ரணப்ப த்தவில்ைல. இன்  
மகாவ  கங்ைகயின் தண்ணீர் எந்தெவா  பிரேயாசன ம் 
இல்லாமல் கட ேல கலக்கின்ற . அந்நீைர தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற கண்டக்கா , தியேனாி ேபான்ற 
பகுதிகளிேல இ க்கும் 25,000க்கும் ேமற்பட்ட காணிக க்குத் 
தி ப் வதன் லம் அதைன நீர்ப்பாசனத் க்கு உட்ப த்த 

ம். 

இந்தத் திட்டம் அன்  1974ஆம் ஆண் ந்  
ன்ென க்கப்பட்டேபா ம் பின்னர் ைகவிடப்பட்ட 

நிைலயிேல காமினி திசாநாயக்க அவர்கள் ாித மகாவ த் 
திட்டத்ைத அறி கம்ெசய் , ஐந் க்கும் ேமற்பட்ட மகாவ  
நீர்த்ேதக்கங்கைள உ வாக்கி மின் ற்பத்தியி ம் மற் ம் 
ேதைவக்கு அந்த நீைரப் பயன்ப த் வதி ம் ெவற்றி 
கண்டார். 1974ஆம் ஆண்  ெபாலன்ன ைவக்கும் 
மின்ேனாிக்கும் க ல்ல க்கும் பாய்ந்த மகாவ  நீர் அங்கு 

ரணமாக நிரப்பப்பட் ப் றவான் எனப்ப ம் பகுதியினால் 
கந்தளாய்க்குத் திைச தி ப்பப்பட்ட . அந்த மகாவ  கங்ைக 
நீர் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் சில நீேரந்  
பகுதிக க்குச் ெசன்றா ம்கூட அங்கு அந்த நீைரப் 
ெப மளவாகப் ெபற யாத சூழல் ஏற்பட்ட . அதாவ  
கண் யிேல மைழ ழ்ச்சி குைறந்தால் கந்தளாய் குளத் க்கு 
மகாவ  கங்ைக நீர் வ வதில்ைல. அதனால் அங்கு சில 
சந்தர்ப்பங்களில் சி ேபாகச் ெசய்ைகையச் ெசய்ய யாத 
சூழ்நிைல ஏற்பட்ட . க கங்ைகயின் ஊடாக மகாவ க்கான 

திய நீர்ப்பாசனத்ைத உ வாக்கிக் கந்தளாய்க்கு ேநர யாக 
நீைரக் ெகா ப்பதற்கான ஒ  திட்டம் இ ந்தா ம், கடந்த 40 
வ ட காலமாக அ  ைகவிடப்பட்ட நிைலயிேலேய 
இ க்கின்ற .  

தி ேகாணமைலக் குடாவிேல உப்  நீேரா  சங்கமிக்கின்ற 
மகாவ  நீைர அந்த மாவட்டத்திேல இரண்  திட்டங்கள் 

லமாகப் பயன்ப த்த ம். இ ந்தேபாதி ம் இன்  
தி மைல மாவட்டத்திேல கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்த யாத 
சூழல் இ க்கின்ற . அங்கு 40 தமான கர்ேவாேர அந்த 
நீைரப் ெப கின்றார்கள். அதாவ  கிழக்கு மாகாணத் தில் 
சகல வளங்க ம் ெகாண்ட அந்த மாவட்டத்திேல 
விவசாயத் க்ேகா அல்ல  கு நீ க்ேகா இந்த நீைர 
இன்ன ம் பயன்ப த்த யாத சூழ்நிைலயிேல அந்த மக்கள் 

இ க்கின்றார்கள் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆனால், 
ேநற்  மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் ெவளியிட்ட 
திட்டங்களிேல எங்க ைடய தி ேகாணமைல மாவட்ட ம் 
உள்வாங்கப்பட் க்கின்ற . அதாவ  ெதாழிற் ைறைய 
அபிவி த்தி ெசய் ம் ேநாக்கத்ேதா  ேநற்  அவர் அ  
சம்பந்தமாக ஐந்  ைற கூறினார். கடந்த 2005ஆம் ஆண் ம் 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் ஐந்தாவ  zone ஆகப் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட இ ப்பதாகக் கூறினார்கள். அதற்காக 
அவர்க க்கு நாங்கள் வாழ்த் ச் ெசால்லக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறாம். மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க ைடய இந்தத் திட்டத்திேல தி ேகாணமைல 
மாவட்ட ம் உள்வாங்கப்பட் ப்பதன் லமாக நாங்கள் 
எங்க ைடய ேதைவகைளப் ரணப்ப த்த ம் என்  
நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா அவர்கள் மகாவ  
அைமச்சராக இ ந்தெபா  தி ேகாணமைல மாவட் 
டத் க்கு இரண் ைற விஜயம் ெசய் ள்ளார். அப்ெபா  
அவர், சூாியெவவ scheme ஐப் ரணப்ப த் வதன் லம் - 
மகாவ  கங்ைகக்கு அ காைமயில் இரண்  குளக்கட் கைள 
அைமப்பதன் லம் - எங்க ைடய கிண்ணியா, ர் 
ேபான்ற பிரேதசங்கள் ஒவ்ெவா  வ ட ம் நீாினால் 

ழ்குகின்ற ஒ  சூழைல இல்லாமல் ெசய்  த வதாகக் 
கூறினார்.  

கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்தல் காலத்தில் எங்க ைடய 
ஜனாதிபதி அவர்கள் இ திப் பிரசாரக் கூட்டத்திற்காக 
வ ைக தந்தேபா  அங்கு ெவள்ள நிைலைம காணப்பட்ட . 
அங்கு குறிஞ்சாக்ேகணிப் பாலம் மற் ம் நான்கு குளங்களான 
ெபாலன்ன ைவ, மின்ேனாி, க ல்ல, கந்தளாய் 
ேபான்றைவ நிரம்பி வழிந்தன. பின் அவற்றின் நீ ம் திறந்  
விடப்பட்டதால்  கிண்ணியாப் பிரேதசத்தி ம் ர் 
பிரேதசத்தி ம் ஒ  மாத காலமாக ெவள்ள நீர் வ யாமல் 
இ ந்த . அதாவ  ாிேல 41 Division க ம் 
கிண்ணியாவிேல 17 Division க ம் நீாிேல ழ்கின. அந்த 
அனர்த்தத் க்கு மத்தியிேலதான் යහ පාලනය ஆட்சிைய 
உ வாக்குவதற்கு கடந்த ஜனவாி மாதம் 8ஆந் திகதி எம  
தி மைல மாவட்ட மக்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 
அதிகூ ய வாக்குகைள அளித்தார்கள். அதற்கு ந்திய 
ஜனாதிபதி ேதர்தல்களின்ேபா  மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்க க்ேகா அல்ல  சந்திாிகா அம்ைமயார் 
அவர்க க்ேகா அல்ல  ஆர். பிேரமதாச அவர்க க்ேகா 
அல்ல  ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்க க்ேகா தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்திேல அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 70 ஆயிரத் க்கும் 
உட்பட்டதாகேவ இ ந்த . ஆனால், தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு ஓர் இலட்சத்  நாற்பதாயிரம் வாக்குகைளக் 
ெகா த்  எம  மாவட்ட மக்கள் அவைரக் ெகளரவப் 
ப த்தினார்கள். இந்த நாட் ேல ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 62 
இலட்சம் மக்கள் வாக்களித்தி ந்தார்கள். அதாவ , அவர் 
ெபற்ற 51.15 த வாக்குகளில் 2.4 தமான வாக்குகைள 
எம  தி மைல மாவட்ட மக்கள் அளித்ததன் லம் ஜனாதிபதி 
அவர்களின் ெதாிவிைன உ திப் ப த்தினார்கள். ர் 
ெதாகுதியிேல ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 57,500 வாக்குக ம் 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கு 7,100 வாக்குக ம் 
அளிக்கப்பட்டதன் லம் எம  ஜனாதிபதி அவர்கள் 50,400 
வாக்குகைள majority ஆகப் ெபற்றார். இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற 160 ெதாகுதிகளி ம் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தின் ர் ெதாகுதி மக்கேள எம  ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு அதிகூ ய ேமலதிக வாக்குகைள வழங்கி 
அவைரக் ெகளரவப்ப த்திய  வரலாறாக இ க்கின்ற .   
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மகாவ  அைமச்சு மற் ம் மகாவ  நீேரந்  பகுதிகள் 
பற்றிய விடயங்கள் எல்லாம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின்கீழ் 
வ கின்றன. எனேவ, இன்  ஜனாதிபதி அவர்கள் எம  
மாவட்ட மற் ம் ெதாகுதி மக்கைளக் ெகளரவப் 
ப த் வதற்காக இந்த மகாவ த் திட்டத்ைதப் ரணப்ப த்தி 
மகாவ  கங்ைக நீாிைன தீேனாி, கண்டக்காட் க்கு 
மட் மல்ல ர் பிரேதசத்தின் ஏைனய பகுதிக க்கும் 
வழங்குவதன் ல ம்  ேச வில ேபான்ற பிரேதசங்களில் 
இ க்கின்ற அல்ைல, கந்தளாய் குளங்க க்கு மகாவ  
இைணப்ைப ஏற்ப த் வதன் ல ம் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைத ஒ  வளம்மிக்க மியாக மாற்ற ேவண் ம்.   

ெகளரவ உ ப்பினர் த்திக பத்திரண அவர்கள் 
ெபா நிர்வாக கட்டைமப் ச் சம்பந்தமான விடயத்ைதப் 
பற்றி ம் இங்கு பிேரரைண ன்ைவத்தி க்கின்றார். அ  
சம்பந்தமாக ம் நான் சில விடயங்கைள இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். உங்க க்குத் ெதாி ம், நீண்டகாலமாகப் 
ெபா  நிர்வாகம் மற் ம் உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சுக்கள் 
இரண் ம் ஒேர அைமச்சாகச் ெசயற்பட் க்ெகாண் ந்த 
ேபா  எவ்விதமான அெசளகாியங்க ம் இ க்கவில்ைல. 
ஆனால், அந்த அைமச்சுக்கள் ேவறாக்கப்பட்ட பிறகு 
அவற்றின் நிர்வாகத்தின்கீழ் கடைம ாி ம் உத்திேயாகத்தர் 
க ம் ேவைலயி ந்  இைடநி த்தப்ப ம் உத்திேயாகத்தர் 
க ம் பல அெசளகாியங்கைள எதிர்ேநாக்கி வ வைத  இன்  
நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். உதாரணத் க்கு ஒ  விடயத்ைத 
மட் ம் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள ஒ வர் 1956ஆம் 
ஆண்  ஓர் ஆங்கில ஆசிாியராகப் பதவியில் ேசர்ந்தார். 
பின்னர் 1963ஆம் ஆண்  ஒ  கிராம ேசவகராகப் 
பதவிேயற்றார். 1973ஆம் ஆண்  அவர் ேபராதைன 
பல்கைலக்கழகத் க்குக் கல்வி கற்கச்ெசன்றேபா , லீ  
ெபற் ச் ெசல்லவில்ைல என்பதற்காகப் பதவியி ந்  
இைடநி த்தப்பட் , பின் dismiss ெசய்யப்பட்டார். 1988ஆம் 
ஆண்  அதாவ  15 வ டங்க க்குப் பிறகு மீண் ம் 
அவ க்கு அந்தப் பதவி கிைடத்த . ெதாடர்ந்  எட்  
வ டங்கள் அதாவ  1996ஆம் ஆண்  வைர ேசைவ 
யாற்றினார். இ ந்தேபாதி ம், கடந்த 19 வ ட காலமாக 
அவ ைடய pension ம க்கப்பட்  வந் ள்ள . அதாவ , 
ஆங்கில ஆசிாியராக ஏ  வ டங்க ம் கிராம ேசவகராக 
1963ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 1973ஆம் ஆண் வைர பத்  
வ டங்க ம் மீண் ம் 1988ஆம் ஆண் ந்  1996ஆம் 
ஆண் வைர கிராம ேசவகராக எட்  வ டங்க மாக 
அரசாங்க ேசைவயிேல 25 வ டங்கைளப் ர்த்தி ெசய்த ஓர் 
அரசாங்க அ வலர், கடந்த 19 வ ட காலமாகத் தன  
pension ஐ ெபற யாத அள க்கு சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சில் 
சீர்ேக கள் காணப்ப கின்றன. அைமச்சு மட்டத்திேல 
தீர்க்கேவண் ய விடயத்ைத இன்  Cabinet க்கும் 
நீதிமன்றத் க்கும் ெசன்  தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ய ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைல காணப்ப கின்ற .  

இப்ப ப்பட்ட விடயங்கைள Public Petitions Committee 
க்ேகா நீதிமன்றத் க்ேகா அ ப்ப ேவண் ய அவசியமில்ைல. 
1988ஆம் ஆண்  சம்பர் மாதம் 7ஆம் திகதி Cabinet Paper 
இன் லம் சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்த க்குக் குறித்த பதவி 
ெகா க்கப்பட்டேபா  அவ க்கு 52 வய . 1973ஆம் ஆண்  
அவர  ேவைல நி த்தப்பட்டேபா  அவ க்கு 38 வய . 
அன்  அவர் தன் ைடய சட்டக் கல்விையக்கூட ெதாடர 

யாதி ந்தார். எவ க்கும் 52ஆவ  வயதிேல 
reappointment ெகா க்கப்ப வதில்ைல. ஆனால், அன்  
Ministry of Public Administration and Home Affairs அவைர 

மீள உள்வாங்காமல் அவ க்கு reappointment வழங்கியதன் 
லம் அவ ைடய pension உாிைம ம க்கப்பட் க்கின்ற . 

இதைன மீளாய்  ெசய் மா  அவர் சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சுக்குச் ெசன்  கைதத்  வந்தேபாதி ம், 19 
வ டங்களாகி ம் அ  நைடெபறாததனால் இன்  
நீதிமன்றத்ைத நா யி க்கின்றார். ஆனால், இைவ எல்லாம் 
மனிதாபிமான அ ப்பைடயிேல ெசய்ய ேவண் ய சாதாரண 
விடயங்கள். எனி ம், சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்களின  
ெசயற்பாடற்ற தன்ைம மட் மல்ல, நிர்வாகச் சீர்ேக கள் 
அதாவ  ஒ ங்கைமக்கப்படாத விடயங்கேள இன்  அவைர 
நீதிமன்றத்ைத நாடைவத்தி க்கின்றன.  

இவ்வா  பல அரச உத்திேயாகத்தர்கள் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். அைமச்சின் இந்த நிர்வாகச் சீர்ேக  
காரணமாக, அைமச்சில் இைணந்த ெசயற்பா கள் 
இல்லாததன் காரணமாக, இன்  அதன் நிர்வாகத்ைதச் 
சீரைமக்க ேவண் ய பாாிய ெபா ப்  அைமச்சர் அவர்களிடம் 
இ க்கின்ற . எனேவ, ெபா  நிர்வாக மற் ம் 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சுக்களிேல இ க்கின்ற சில 
நிர்வாகச் சீர்ேக கைளச் சீர்ெசய்வதற்கும் மற் ம் இந்த 
அைமச்சுக்கள் இரண் ம் ஒ ங்கிைணந்  ெசயற்ப வதற்கும் 
ெகளரவ உ ப்பினர் த்திக பத்திரண அவர்கள் 
ெகாண் வந் ள்ள பிேரரைண ஓர் உந் சக்தியாக 
அைமயேவண் ம்.  

இன்  உள் ராட்சி மன்றங்கள் மற் ம் மாகாண சைபகள் 
ெதாடர்பாக ம் கூறப்பட்ட .  நா ம் மாகாண சைப மற் ம் 
உள் ராட்சி மன்ற உ ப்பினராக இ ந்தவன். இன்  இந்தச் 
சைபக க்கான ேதர்த ல் வட்டார ைற மற் ம் ெதாகுதி 

ைறகள் அறி கப்ப த்தப்படவி க்கின்றன. ேதர்த ன் 
ேபா  ெதாகுதி ைற மற் ம் வட்டார ைறயின்கீழ் வாக்குக் 
ேகட்ப  என்ப  அவ்வள  கஷ்டமில்ைல. ஆனால் 
விகிதாசார ைறயின்கீழ் மாவட்டத்தி ள்ள ஒவ்ெவா  

ைல க்கும் ெசன்  வாக்குத் ேதட ேவண் யி க்கின்ற .   

இன்  இந்தச் சைபகளின் உ ப்பினர்க க்கு pension 
ெகா ப்பன  ைற உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up now.  
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, please give me two more minutes.  

மாகாண சைப உ ப்பினர்களின் ெகளரவத்ைதக் க தி 
அவர்கள் ெதாடர்ந்  ேஜ.பீ. பதவி வகிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம். ஆனால், இன்  ேதர்த ல் ேதால்வி ற்  

களில் இ க்கின்றேபா  அவர்கள் ேஜ.பீ. பதவிையக் 
கூடப் பிரேயாகிக்க யாத ஒ  சூழ்நிைலயிேல இ க்கின் 
றார்கள். ேம ம், co-operative society manager மா க்கு 
வழங்கப்ப வ  ேபான்  குைறந்த சம்பளத்ைதேய அவர் 
க க்கும் ெகா ப்பதனால் அவர்கள் ஊழல் ேபர்வழிகளாக ம் 
மாறிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய 
ெகா ப்பன கள் சீரைமக்கப்பட ேவண் ம் என்  கூறி, 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.15] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් හිතවත් 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා මාතර දිස්තික්කය ෙවනුෙවනුත්, 
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ස්වාභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවනුත් නිල්වලා ෙයෝජනා කමය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
ෙයෝජනාව, ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් 
කළත් කාෙලෝචිතව අපි හැම ෙදනාම අගය කළ යුතු ෙයෝජනාවක්. 
ඒ නිසා තමයි මම ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම අදහස් දක්වන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. එක පැත්තකින් මාතර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන අතෙර්, අෙනක් පැත්ෙතන් ජීවිතය නිල්වලා 
ගඟත් එක්ක සම්බන්ධ ෙකෙනක් හැටියට ෙම් ෙයෝජනාව ගැන 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ෙමොකද, මෙග් ෙගදර ළඟ එහා පැත්ෙත් නිල්වලා ගඟ. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙකොටෙපොල ආර ගැන  
විෙශේෂෙයන්ම කථා කළා. නිල්වලා ග ෙඟ් එක ෙකොටසක් හැටියට 
තමයි ෙදනියාය සිංහරාජෙයන් පටන් අරෙගන ගලා ෙගන යන ෙම් 
ගඟ තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන අපට 
තිෙබන ගැටලුව ෙමයයි. ඉතිහාසෙයන් අපට ඉෙගන ගන්නට 
තිෙබන අතීත අත් දැකීම අපි ගන්නට ඕනෑ.  

මම විශ්වාස කරනවා, වර්තමාන වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යතුමා වාමාංශික ෙද්ශපාලනය ඇ  ෙඟ් 
තිෙබන ෙකෙනක් හැටියට, -එතුමා එක එක අවස්ථාවල ජීවිතෙය් 
ෙද්ශපාලන අත් දැකීම් ලබලා තිෙබනවා- විෙශේෂෙයන් වාමාංශික 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට ෙම් පශ්නය ඒ දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් 
දකීවි කියලා. මම මාතර දිස්තික්කෙය් ෙද්ශපාලන වග කීම 
භාරෙගන ගියාට පස්ෙසේ, නිල්වලා ෙයෝජනා කමය ගැන 
අධ්යයනයක් කරන විට මට හමු වුණු එක පුද්ගලෙයක් ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ තමයි, පරිසර හිතකාමී -
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා දන්නවා- අෙප් ජයතිස්ස 
මහත්මයා. ජයතිස්ස මහත්මයා මට කිව්වා, "මන්තීතුමා, ෙම් ගැන 
ෙසොයනවා නම් මුලින්ම එස්. ඒ. විකමසිංහ මහත්මයා ළඟට 
යන්න" කියලා. එතුමා අෙප් පැරණි වෙම් ව්යාපාරෙය් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට නායකත්වය දුන්නු, අකුරැස්ස ආසනය 
නිෙයෝජනය කළ නායකෙයක්. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් එතුමා ලියන ලද කෘතියක නිල්වලා ෙයෝජනා කමය 
හැෙදන්න ඕනෑ විධිය පිළිබඳව එදාට ගැළෙපන විධියට කරුණු 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

අද මූලික ගැටලු ෙදකක් තිෙබනවා. නිල්වලා ෙයෝජනා කමය 
පටන් ගත්ෙත්ම, හැදුෙව්ම අතිරික්ත ජලය කළමනාකරණය කිරීම 
සඳහායි. නමුත් දැන් පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒෙක් අෙනක් 
පැත්තයි.  වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා 
ෙම් පශ්නය හරියට අධ්යයනය කරලා හඳුනා ගනීවි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, අකුරැස්ස, 
බලකාවල ෙපොම්පාගාරය දක්වාම,-ඇමතිතුමා විශ්වාස කරන්න- 
දැන් මුහුදු වතුර ගමන් කරන මට්ටමක් තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද 
ෙහේතුව? වරින් වර, වරින් වර, වරින් වර මුළු නිල්වලා ෙයෝජනා 
කමය, ෙයෝජනා කමයක් විධියට දකින්ෙන් නැතිව, පය බරවායට 
පිටි කර ෙබෙහත් බැන්දා වාෙග් තැනින් තැන අමුණුවලට තමයි 
උත්තර ෙසොයන්නට ගිෙය්; ෙමොෙහොතින් ෙමොෙහොත තමයි උත්තර 
ෙසොයන්නට ගිෙය්; ඒ ෙමොෙහොතට මුදල් ෙවන් කෙළේ. ඒ නිසා දැන් 

ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, බෑවුම හැඩය ෙවනස් ෙවලා, ඉහළ පහළ 
මාරු ෙවලා මුහුදු වතුර -කරිජ්ජ ජලය-  මිරිදිය ඇතුළට ගමන් 
කිරීම. එයින් පශ්න ෙදකක් ඇති ෙවනවා. එකක් මිනිසුන්ට දැන් 
ෙම් ජලය ෙබොන්න බැහැ. අෙනක් එක දැන් වගා කරන්න බැහැ. 
නිල්වලා ගඟ ආශිතව තිෙබන පහළ මිටියාවෙත්, කිරලකැෙල් 
ව්යාපාරෙය්, මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල ෙහොඳට වගා කළ අය ඉන්නවා. මම මෑතකදී ගියා, -
අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාත් සම්බන්ධ වන්නට ඇති- 
මාතර, ෙගොඩගම highway එක ළඟ ෙගොවි නායකෙයකුෙග් මළ 
ෙගදරකට. ඔහු ෙගොවි නායකෙයක් කියලා හඳුන්වන්ෙන් අදට 
අදාළව ෙනොෙවයි, ඉතිහාසයට අදාළවයි. මාතර නගර 
ආසන්නෙය්ත් ෙගොවි ව්යාපාර තිබිලා තිෙබනවා.   

මාතර නගර සීමාෙව්ත් ෙගොවි ව්යාපාර තිබිලා තිෙබනවා; 
ෙගොවිතැන් කර තිෙබනවා. දැන් highway එක හදලා තිෙබනවා. 
Highway  එක ෙහොඳයි, නරක නැහැ. නමුත් ඒ නිසා ෙගොඩගම 
පෙද්ශෙය්, මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශ දැන් යට ෙවනවා. කුඩා වැස්සකටත් යට ෙවන පෙද්ශ 
රූපවාහිනිෙය් ෙපන්වන ෙකොට ඔබතුමන්ලාට බලන්න පුළුවන්, 
දැන් මාතරත් එෙහම යට ෙවන පෙද්ශයක්; වගා කරන්න බැරි 
පෙද්ශයක් හැටියට. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ගං පතුෙළේ රැ   ෙඳන 
පමාණය වැඩි ෙවලා වැඩි ෙවලා, ඒවා ඉවත් කිරීම සඳහා කමවත් 
බෑවුමක් සෑදීෙම් ෙයෝජනා කමයක් නැති එක. ඒ නිසා දැන් ඉහළ 
පහළ මාරු ෙවලා; උඩ යට මාරු ෙවලා. දැන් මුහුදු ෙමෝෙයන් එන 
වතුර පාර ගඟ ඇතුළට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නිල්වලා ෙයෝජනා 
කමය ආරම්භ කරන ෙකොට තිබුණු වැඩි වතුර පිටාර ගැලීෙම් 
පශ්නයට වඩා පශ්නයක් දැන් තිෙබනවා. දැන් වගා කරන්න 
කමයක් නැහැ. ඒ පැතිවල මිනිස්සු දැන් ෙගොවිතැන් බත් 
අතහැරලා තිෙබන්ෙන්.  

වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හැටියට 
මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට  ෙම් කාරණය ෙයොමු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එදා එස්.ඒ. විකමසිංහ මහත්මයාෙග් 
වැඩ පිළිෙවෙළේ තිබුණා, පිටබැද්දර  විදුලි බලාගාරයක් හදන්න. ඒ 
සඳහා සුදුසු තැන ෙදනියාය ෙනොෙවයි; ෙකොටෙපොළ ෙනොෙවයි. 
පිටබැද්දරට එනෙකොට තමයි හරියටම ජල ෙබදුම ෙවනස් 
ෙවන්ෙන්. ජලය පිටබැද්දරින් පහළට ඇවිත්, ඊට පස්ෙසේ තමයි 
තැනිතලාවට එන්ෙන්. ෙදනියාෙය් සිට ජලය එන්ෙන් කඳු බෑවුෙම්. 
ඒ නිසා පිටබැද්දර තමයි ජලවිදුලි බලාගාරය හදන්න සුදුසු තැන 
කියලා එස්.ඒ. විකමසිංහ මහත්තයා හඳුනා ගත්තා. හැබැයි, 
ෙදවැනි බරපතළ පශ්නය එන්ෙන් එතැනදී. ෙමෙද්රිපිටිෙයන් 
පටන් ගන්නා ජල පාර ෙකොටෙපොළට එනෙකොට මහ දියදහරාවක් 
ෙනොෙවයි. සැලැස්ෙම් තිබුෙණ් ෙමෙද්රිපිටිෙය් ඉඳලා නළ 
මාර්ගයකින් ජලය ෙගනැල්ලා ෙකොටෙපොළ යම් නිවාස පමාණයක් 
යට කරලා විදුලි බලාගාරය හදන්නයි. ඊට පස්ෙසේ  රම්මෙල් කන්ද 
හරහා අම්පනාගලට ෙගනිහින්, අම්පනාගලින් සූරියවැවට -
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට- ජලය ෙගන යන්න තමයි සැලැස්ම 
තිබු ෙණ්. ෙමොකද, ඒ දවස්වල  ඔක්ෙකෝම ලැබුෙණ් හම්බන්ෙතොටට 
ෙන්. ඒ නිසා නිල්වලා ගඟත් සිංහරාජෙයන් හම්බන්ෙතොටට 
යන්න තමයි පාර හැදුෙව්. හැබැයි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 
ඉතා නිවැරදිව කිව්වා වාෙග් ඒ ගම්බිම්වල මිනිස්සු ෙම් ගැන 
ෙමොකුත් දන්ෙන් නැහැ. ඒ සැලැස්ම අනුව අෙප් ෙගදරත් යට 
ෙවනවා. ඒත් කමක් නැහැ, ෙමොකක් හරි පතිඵලයක් තිෙබන 
ෙදයකට නම්.  නමුත් ෙමතැන එෙහම ෙදයක් නැහැ.  

ඒ ෙයෝජනා කමෙය් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ හදද්දී, ඒ ගුවන් ෙතොටු ෙපොළත් එක්ක සූරියවැව 
පැත්ෙත් හදනවා වාණිජ නගරයක්. ඒ අනුව ඒ සැලැස්ෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි මත්තල airport එකට ඕනෑ කරන වතුර 
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සපයා ගැනීමයි, සූරිය වැව හදන වාණිජ ව්යාපෘතියට වතුර සපයා 
ගැනීමයි. ඔබතුමා ෙහොඳට ඒ සැලැස්ම බලන්න, ඒ විස්තර 
තිෙබනවා. මම ඒ සැලසුම් ඔක්ෙකෝම පරිගණක දර්ශනත් එක්ක, 
විඩිෙයෝ දර්ශනත් එක්ක, ගූගල් දර්ශනත් එක්ක ගමට ෙගනිහින් 
ෙපන්නුවා. එතෙකට  තමයි  ගෙම් මිනිස්සු දැන ගත්ෙත් ෙමොකටද 
ෙම් ව්යාපෘතිය හදන්ෙන්  කියලා. ඇත්තටම ෙමොකටද?  

ගරු මන්තීතුමා දන්නවා, අෙප් ඒ පෙද්ශය හරි සුන්දර 
ගම්මානයක්; සිංහරාජ වනාන්තරයත් එක්ක තිෙබන ගමක්. 
ඔබතුමන්ලා පරිසර හිතවාදී සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරනවා 
නම් ඒ ෙහොඳම පැත්තක්. පුංචි නුවරඑළිය කියලායි ෙදනියායට 
කියන්ෙන්. ඉතින් ඒ පැත්ත ඒ විධියට දියුණු කරනවා නම්, ෙවනම 
සැලැස්මක් හදන එෙක් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, එතැන විදුලි 
බලාගාරයක් හදලා ජලය අම්පනාගල පැත්ෙතන් සූරියවැවට 
ෙගනියන්ෙන් ෙම් වැඩි වතුර පශ්නය විසඳන්න ෙනොෙවයි. ඔබතුමා 
අපිත් එක්ක යන්න එනවා නම් ෙපන්වන්නම්, ෙකොටෙපොළ ඉඳලා 
පිටබැද්දරට එනෙකොට ගඟ ''ෙකන්ද'' ෙවනවා; වතුර නැහැ. ඒ 
නිසා එදා තිබුණු පශ්නය දැන් නැහැ.  කඩාෙගන බිඳෙගන, ෙගවල් 
යට කර ෙගන, වතුර ගලා ෙගන යන නිල්වලා ගඟක් දැන් නැහැ. 
දැන් එෙහම නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒ විධියට සැලැස්මක් හදලා ඒ 
වතුර ටික සූරියවැවට ෙගනිච්ෙචොත් අකුරැස්ෙසේ  මිනිසුන්ට ෙබොන්න 
වතුරත් නැති ෙවනවා. එක පැත්තකින් බලකාවල ෙපොම්පාගාරය 
කිට්ටුවට එනෙතක්, අකුරුස්සට එනෙතක් මුහුෙදන් කරිජ්ජ 
එනවා.  සූරියවැවට වතුර ටික ෙගනිච්ෙචොත් එෙහම අකුරැස්ෙම් 
මිනිසුන්ට ෙබොන්න වතුරත් නැති ෙවනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. මම 
ඇමතිතුමාට කරුණාෙවන් අවධාරණය කරනවා, ෙම් නිල්වලා 
ෙයෝජනා කමෙය් සැලැසම් ගැන නැවත අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා. මම හිතනවා, ඔබතුමා ෙම් සැලැස්ම දැක්ක පමණින් 
කරුණු ෙත්රුම් ගනියි කියලා. ඔබතුමා ඒ දවස්වල අලි පස්ෙසන් 
ගියා; අලි ෙපොත ෙහව්වා; මුවන් පස්ෙසේ දිව්වා; මුව මස් ඇල්ලුවා; 
ෙගොඩක් වැඩ කළා. වැඩි වැඩ කරපු නිසා තමයි අන්තිමට ෙලඩත් 
වැටුෙණ්. එෙහම තමයි. මම කියන්ෙන්, ඔබතුමාට ඇස් ෙදෙකන් 
දැකලා ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් කියන එකයි. 
නිලධාරි මහත්වරු කියන ඒවාම නම් පිළිගන්න එපා, ගරු 
ඇමතිතුමනි. නිලධාරි මහත්වරු සුන්දරම ෙද්වල් කියනවා. හැබැයි 
මම දන්නවා, ඔබතුමා එෙහම පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ කියලා. මම 
ඒකත් දන්නවා. ෙමොකද, ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ 
හැම අවස්ථාවකම හිටපු වාරිමාර්ග ඇමතිතුමන්ලාට පශ්නය 
නිවැරදිව හඳුනා ෙගන උත්තර ෙදන්න බැරි වුණා. මාත් ෙම් 
පශ්නය මතු කළ අවස්ථා තිෙබනවා, බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාත් 
මතු කළ අවස්ථා තිෙබනවා.  

අපි හිතනවා, ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් 
කියලා. විෙශේෂෙයන් නිල්වලා ෙයෝජනා කමය කියන එෙක්  මා 
කියපු සැලැස්ම තිෙබනවා නම්, ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැන ෙදපාරක් 
හිතන්න.  ෙම් ෙයෝජනා කමෙය් ඇත්ත සැලැස්ම හදන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන් මාතර ඉඳලා. මම හිතන විධියට මම කියන ෙද්ත් 
එක්ක බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාත් එකඟ වනවා ඇති. ඒ 
සැලැස්ම මාතර ෙමෝය කටින් පටන් ගන්න; වතුර ටික මුහුදට 
වැෙටන තැනින් පටන් ගන්න. එතැන ඉඳලා ආපස්සට ෙතොරතුරු 
ෙහොයා ෙගන යන්න. විෙශේෂෙයන් ඒ ෙගොවි ජන ව්යාපාරවලින් 
විස්තර අහන්න, ෙගොවිතැන් කරන මිනිසුන්ෙගන් විස්තර අහන්න, 
කිරළ කැෙල් ව්යාපාරය කරන අය හම්බෙවලා විස්තර අහන්න. 
මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙගොවි මහත්වරුන්ට 
එන්න කියන්න.  ෙගොවි මහත්වරු ඔක්ෙකොම එයි. එස්.ඒ. 
විකමසිංහ මහත්තයාෙග් ෙපොත ෙපොඩ්ඩක් කියවන්න. ජයතිස්ස 
මහත්මයාට එන්න කියන්න, අෙප් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට 
එන්න කියන්න, අපට එන්න කියන්න. අපි ඔබතුමාට ෙම් 
කාරණාව පාෙයෝගිකව කියා ෙදන්නම්. සල්ලි ෙගොඩක් 

ෙගනිහිල්ලා එතැන දැම්ම පමණින් ෙම් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් 
නැහැ. ඇත්ත පශ්නය තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ට 
තිෙබනවා, පාෙයෝගික උත්තර.  පාෙයෝගික මනුස්සෙයක් හැටියට 
ඒ පාෙයෝගික උත්තර දිහා බැලුෙවොත්, වාරිමාර්ග ඇමතිතුමනි 
ඔබතුමා ඉතිහාසගත ෙවනවා. අවංකවමයි මම ඒක කියන්ෙන්. 
ෙමොකද, ෙම් පශ්නය අපට ෙව්දනාවක් තිෙබන පශ්නයක්. 
ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිෙකෝණ පැත්තකින් තියලා, බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා අවංක උත්සාහයක් දරන බව මම විශ්වාස කරනවා. ඒ  
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගැනීෙම්දීම ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් වුණු එක මම ඇත්තටම අගය කරනවා; හදවතින්ම 
අවංකව අගය කරනවා. ඒ නිසා අමාත්යතුමාත් විෂය භාර 
ඇමතිවරවයා හැටියට පාෙයෝගිකව ෙම් කාරණයට මැදිහත් 
ෙවන්න. ෙම් සඳහා ෙලොකු සල්ලි පමාණයක් ඕනෑ නැහැ. ෙගොඩක් 
ෙලොකු සල්ලි පමාණයකින් ෙනොෙවයි, අදහස්වලින් තමයි ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න තිෙබන්ෙන්.  

ඒ ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග්, ෙගොවි සංවිධානවල රැස්වීමක් 
කැඳවන්න. ඇමතිතුමාත් එන්න. ඒ පළාෙත් වැඩිහිටිෙයෝ ඉන්නවා. 
අද ඒ අය ෙගොවිතැන් කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ඒ අය නිල්වලා 
ගඟට ආදෙරයි.  නිල්වලා ගඟ ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, ඒ 
ෙගොවිතැන ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, මන්තීතුමා කිව්ව විධියට ඒ 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියලා විශ්වාස කරන මිනිස්සු 
තමයි ඒ ඉන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ෙග් අදහස් හා ෙයෝජනා අරගන්න. 
ඒක තමයි ඔබතුමා කරන ෙහොඳම ශක්යතා අධ්යයනය. ඒක තමයි 
ඔබතුමාට ගන්න තිෙබන ෙහොඳම report  එක. ෙම් විවාදය  එහි 
ආරම්භය බවට සලකන්න.  

අද ෙම් මාතෘකාව සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව, ඔබතුමා 
ෙමතැනින් එළියට යන ෙකොට කල්පනා කරනවා නම්, "මම මාතර 
නිල්වලා ගඟ ෙදපැත්ෙත් ඉන්න, නිල්වලා ග  ෙඟ් ජලෙයන් 
ෙගොවිතැන් කරන ෙගොවි ව්යාපාර මුණ ගැෙහනවා. ඒ මිනිසුන්ෙග් 
අදහස් ෙයෝජනා අහනවා" කියලා ඒක තමයි ෙහොඳම ෙද් ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව ඒ ෙද් කරන්න බැරි ෙවයි. 
නමුත් ඉන්න නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනක් ෙයොදවලා, ඒකට ෙවනම 
වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ෙගොවි ව්යාපාරවල සහ අෙප් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් අදහස් ගන්න. ඉන් පසුව ඔබතුමාට ෙම් 
කාරණාව සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. කාලීන, වැදගත් වාෙග්ම 
ඓතිහාසික ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමාට ස්තුති වන්ත වනවා.   

මම ෙම් කාරණාවට අමතරව ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ තවත්  කාරණාවක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්  අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා හදිසිෙය් ඉවත් කර තිෙබනවා. මම 
මාධ්යවලින් දැක්කා  ඒ සභාපතිතුමාම කියනවා, “මා ඉවත් කෙළේ 
ෙකොෙහොමද කියලා මමවත් දන්ෙන් නැහැ” කියලා. ඉවත් කරනවා 
නම් එතුමා ඉවත් කිරීෙම් බලයක් තිෙබන්ෙන් ඇමතිවරයාට; 
එතුමා පත් කරපු ෙකෙනකුට. එෙහම නැති ඉවත් කිරීමක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක තමයි එතුමාෙග් අදහස් දැක්වීම අනුව 
මාධ්යවලින් මට ඇහුෙණ්.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් සිද්ධ ෙවච්ච 
ෙබොෙහෝ එතෙනෝල් ජාවාරම් ගැන, කුඩුවලට සම්බන්ධ 
ෙද්ශපාලනඥයන් ගැන. "සෘජුව කුඩුවලට  අහවල් අය සම්බන්ධයි 
කියලා නම් කරනවා" කියලා, ඒ අය නම් කරපු ආයතනයක් තමයි 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය කියන්ෙන්. ඒ 
නිලධාරින්,  තිබුණු තත්ත්වය යටෙත් ෙහෝ යම් පමාණයකට ෙහෝ 
ස්වාධීන ෙවන්න උත්සාහ කළ අය. ඒ නිසා එහි සභාපතිවරයා 
ඉවත් කෙළේ ෙමොන තත්ත්වයක් යටෙත් ද, ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාද 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියන එක පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  ෙම් 
කාලීන මාතෘකාව ඉදිරිපත් කිරිම ගැන නැවත වතාවක් ගරු  
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට මෙග් හෘදයංගම ස්තුතිය පළ කරමින් 
මාෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි. 

මීළඟට, පිළිතුරු කථාව. ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.29] 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 

අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරයකු වන ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 
අවස්ථාවක කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා ඉතාමත්ම සතුටු 
ෙවනවා. ෙයෝජිත ගිං නිල්වලා ජල හැරවුම් ව්යාපෘතිය 
සම්බන්ධෙයන් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාව, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා විසින් ස්ථීර 
කළාට පසුව තවත් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනකු  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු දැක්වූවා. අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඇතුළු ඒ 
සියලුෙදනාම ඉතාම වැදගත් අදහස් හා ෙයෝජනා රාශියක් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව අප අතර මත ෙභ්දයක්, 
ගැටුමක්, වාද විවාදයක්, බියක්,සැක සාංකාවක්, විචිකිච්චාවක් 
නැහැ. මහ ෙපොෙළොවට, සතා සිවුපාවාට, ගහෙකොළට ආදරය 
කරන මිනිසුන් හැටියට අපි ෙම් කරුණු පිළිබඳව ඉතාමත්ම 
මැනවින් වාද විවාද කරලා, තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරලා,  ඉතා 
ෙහොඳ ෙද් ෙතෝරා ෙබ්රා ෙගන කටයුතු  කිරීම තමයි යහ පාලනය 
කියලා කියන්ෙන්. වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යවරයා හැටියට ඒ සඳහා මෙග් මැදිහත්වීම ලැෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම කර දිය බැහැර කිරීම, ගංගා ෙදෝණි සංවර්ධනය, 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණය වැනි ව්යාපෘතීන් මා 
යටෙත් තිෙබනවා. ෙම්වා ගැසට් ෙවලා තිෙබන විෂයන්. මම හිතන 
විධියට මට කරන්නට තිෙබන්ෙන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සම්බන්ධෙයන්  දැනට තිෙබන කරුණු ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමයි. ෙමොකද, ෙම්ක මෙග් කාලෙය් ආරම්භ කරපු ෙදයක්වත්, 
මෙග් කාලෙය් නිර්මාණය වුණු ෙදයක්වත් ෙනොෙවයි. එම නිසා 
මෙග් යුතුකම වන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවට සත්ය ෙතොරතුරු වාර්තා 
කිරීමයි. එම කරුණු අෙප් නිලධාරි මහත්වරුන්ෙගන් මා ලිඛිතව 
ලබා ෙගන තිෙබනවා. මා එම කරුණු  ඔබතුමන්ලාෙග් දැන 
ගැනීම සඳහා දැන් ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ව්යාපෘතිෙය් අරමුණ තමයි ෙතත් 
කලාපෙය් ෙමෝසම් වර්ෂාෙවන් ලැෙබන අතිරික්ත ජලය එම කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් දී ජල හිඟතාවෙයන් පීඩා විඳින ගිනිෙකොණ දිශාෙව් 
වියළි කලාපෙය් ජනතාවෙග් අවශ්යතා සඳහා ලබා දීම. මම ෙම් 

කියන්ෙන් මා ළඟ තිෙබන වාර්තාව අනුවයි. එතෙකොට ෙමම 
ව්යාපෘතිෙය් පරමාර්ථය වන්ෙන් පානීය ජලය සැපයීම, කෘෂි 
කාර්මික කටයුතු සඳහා සහ ආෙයෝජන කලාපවල කර්මාන්ත 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්ය ජලය සැපයීමයි.  

ෙමහි මූලාරම්භය ගැන අපි කවුරුත් කථා කළා. 1936 වර්ෂෙය් 
දී එවකට රාජ්ය මන්තණ සභාෙව් මන්තීවරයකු වූ අෙප් වෙම් 
ව්යාපාරෙය් ෙශේෂ්ඨ නායකයකු වු ෛවද්ය එස්.ඒ. විකමසිංහ 
මැතිතුමා තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ්. ගිනිෙකොණ 
දිසාෙව් වියළි කලාපයට ජලය රැෙගන යාෙම් කමයක් ෙලස එතුමා 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ වාෙග්ම නැවතත් 1986 දී 
ඇෙමරිකානු සමාගමක් හා වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව එක්ව 
කළු, නිල්වලා සහ ගිං ගංගා ෙදෝණිවල ජලය ගිනිෙකොණ දිසාෙව් 
වියළි කලාපයට යැවීමට ශක්යතා අධ්යයනයක් සිදු කරලා 
තිෙබනවා. ඊළඟට CECB ආයතනය මඟින් 1987 දී නිල්වලා 
ගෙඟන් ගිනිෙකොණ දිශා ෙව් වියළි කලාපයට ජලය හැරවීම සඳහා 
අධ්යයන කටයුතු සිදු කරලා තිෙබනවා. වර්ෂ 20කටත් වඩා අධික 
කාලයක් ඉක්ම වූ පසුත් ගිනිෙකොණ දිශාෙව් වියළි කලාපෙය්  ජල 
ඌනතාව විසඳීමට පියවරක් ෙගන ෙනොමැති බැවින් වාරිමාර්ග 
සංවර්ධන නව ෙයෝජනා  යටෙත් 2009 වර්ෂෙය් දී වාරිමාර්ග 
අමාත්යාංශය විසින් එම ව්යාපෘතිය හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  

ෙයෝජිත ව්යාපෘතිෙය් පධාන සංරචක හැටියට පථමෙයන් 
දක්වන්ෙන්, ගිං ගඟ හරහා පිටෙදනිෙය් දී අරීය ෙග්ට්ටුවලින් 
සමන්විත ජල හැරවුම් නිර්මිතයක් ඉදි කර කිෙලෝ මීටර් 12.5ක් 
දිග උමං මාර්ගයක් මඟින් ෙකොටෙපොල දක්වා ජලය ෙගන යාමයි.  
ෙදවැන්න නම්, ෙකොටෙපොල ඔය හරහා අරීය ෙග්ට්ටු සහිත 
ෙකොන්කීට් ෙව්ල්ලක් ඉදි කර විදුලිය නිපදවා කිෙලෝ මීටර් 5.5ක් 
දිග උමං මාර්ගයක් මඟින් අම්පානාගල දක්වා ජලය ෙගන යාමයි. 
ෙතවැන්න නම්, අම්පානාගල දී සියඹලාෙගොඩ ඔය හරහා අරීය 
ෙග්ට්ටුවලින් සමන්විත ෙකොන්කීට් ෙව්ල්ලක් ඉදි කර කිෙලෝ මීටර් 
12.5ක් දිග උමං මාර්ගයක් මඟින් මුරුතෙවල ජලාශය දක්වා ජලය 
ෙගන යාමයි.  ඒ වාෙග්ම මුරුතෙවල ජලාශෙය් වම් ඉවුරු පධාන 
ඇළ චන්දිකා වැව දක්වා දික් කර චන්දිකා වැවට ජලය ෙගන යාම 
හා දකුණු ඉවුරු ඇළ නවීකරණය කර කිරම ඔය අමුණ සඳහා 
ජලය ලබා දීමයි. උඩවලව ජලාශෙයන් චන්දිකා වැව ෙවත නිකුත් 
කරනු ලබන ජල පමාණය අඩු කර, එම ජලය ගිනිෙකොණ දිශාෙව් 
වියළි කලාපය දක්වා මුදා හැරීමයි. උඩවලව ජලාශයට ඉහළින් 
වලෙව් ගඟ හරහා ෙව්ල්ලක් ඉදි කිරීම මඟින් එම ජලය මවු ආර 
ෙදෝණියට හරවා කාර්මික හා කෘෂි කාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්ය 
ජලය සහ පානීය ජලය ලබා දීමයි. 

ෙමහි පතිලාභ වශෙයන් මාතර හා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කවල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 25ක් සඳහා පානීය ජලය ලබා දීම  
දක්වා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වාර්ෂිකව පානීය ජලය cubic 
metres මිලියන 124කුත්, ෙගොවි පවුල් සඳහා ජලය cubic metres 
මිලියන 111කුත්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට ජලය cubic metres 
මිලියන 154කුත් වශෙයන් cubic metres 389ක් ලබා දීම ෙමහි 
ඇති තවත් පතිලාභයක් ෙවනවා. පානීය ජලය ලබා දීෙම් සමස්ත 
එකතුව ආසන්න වශෙයන් ජලය cubic metres මිලියන 400ක් 
පමණ ෙවන බව දක්වා තිෙබනවා.   

දැනට පවතින කෘෂි කාර්මික ඉඩම් ෙහක්ටයාර 40,000ක් 
සඳහා කමවත් ජල සැපයුමක් ලබා දීම මඟින් වගා තීවතාව වැඩි 
කිරීම,  ඉඩම් ෙහක්ටයාර 8,500ක් සඳහා ජලය ලබා දීම එහි තවත් 
පතිලාභ ෙලස දක්වා තිෙබනවා.  ෙපර කී පරිදි ෙගොවි පවුල් 
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12,000කට පමණ වාර්ෂිකව ජලය cubic metres  මිලියන 111ක් 
ලබා දීම මඟින් ඔවුන්ට ෙසත සැලසීමට හැකි වී තිෙබනවා. ජාතික 
විදුලිබල පද්ධතියට වාර්ෂිකව ගිගා ෙවොට් පැය 66ක ජල විදුලියක් 
එක් කිරීමට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම ව්යාපෘති පෙද්ශය තුළ 
දැනට ඇති මාර්ග දියුණු කිරීම හා අලුතින් මාර්ග සකස් කිරීම සිදු 
කර ඇති අතර, එහි දුර කිෙලෝමීටර් 90ක් පමණ වන බව දක්වා 
තිෙබනවා.  

ෙමම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා දැනට කියාමාර්ග 
ෙබොෙහොමයක් ෙගන තිෙබනවා. 2009 ෙනොවැම්බර් මස 6වැනි  දින 
ෙම් සම්බන්ධෙයන්  කර ඇති අධ්යයනය නැවත සලකා බලා ඒවා 
යාවත්කාලීන කිරීම හා ගිං නිල්වලා ව්යාපෘතිය සඳහා අදාළ 
සැලසුම් සකස් කිරීම China CAMC Engineering Company 
Limited - CAMCE - ආයතනය හරහා ඉටුකර, ඒ සඳහා චීන 
ආධාර ලබා ගැනීමට අමාත්ය මණ්ඩල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. 2009 ෙනොවැම්බර් 26වැනි දින එම අමාත්ය මණ්ඩල 
පතිකාව සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා. 2012 දී, ඒ වන විට 
ඉටු කර ඇති අධ්යයනයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් CAMCE  
ආයතනය මඟින් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා අනුබද්ධව 
ශක්යතා අධ්යයනය සිදු කර තාක්ෂණික වාර්තාවක් ලබා දී 
තිෙබනවා. 2012 අවසාන භාගෙය් දී ෙමම අධ්යයනය 
සම්බන්ධෙයන් ව්යාපෘතියට අදාළ පෙද්ශෙය් ජනතාව දැනුවත් 
කිරීම සිදු කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ජලාශවලට යටවන ඉඩම්වල 
ජනතාවෙග් විෙරෝධතාවන් සලකා බලා බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා 
ෙමම අධ්යයනය සංෙශෝධනය කිරීමට මහවැලි උපෙද්ශන 
කාර්යාංශය - Mahaweli Consultancy Bureau  එක- ෙවත පවරා 
තිෙබනවා.   

2013 ෙපබරවාරි 15වැනි දින මුදල් අමාත්යාංශය මඟින් 
ෙයෝජිත ගිං නිල්වලා ජල හැරවුම් ව්යාපෘතිය අනුමත කිරීම හා ඊට 
විෙද්ශ මුදල් ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු 
කර තිෙබනවා. 2014 ජනවාරි මාසෙය් දී මහවැලි උපෙද්ශන 
කාර්යාංශය - MCB එක - මඟින් ෙමය නැවත අධ්යයනය කර 
ජලාශ ෙවනුවට හැරවුම් නිර්මිත හා පරිසරයට වන හානිය අවම 
කිරීම සඳහා උමං මාර්ග මඟින් ජලය ෙගන යාම ඇතුළත් කර 
සංෙශෝධිත ශක්යතා අධ්යයන වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  
ෙයෝජිත ව්යාපෘතිය සඳහා 2014 මැයි මාසෙය් දී පරිසර අධ්යයන 
කටයුතු ඉටු කිරීමට පරිසර අධිකාරිය මඟින් ෙකොන්ෙද්සි හා 
නිර්ෙද්ශයන් - Terms of Reference - ලබා දීම සිදු කර තිෙබනවා. 
2014 ජුනි මාසෙය් දී පාරිසරික අධ්යයන කටයුතු කිරීම සඳහා 
MCB ආයතනය ෙවත පවරා තිෙබනවා.  

2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් දී ගිං නිල්වලා ජල හැරවුම් 
ව්යාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ 
ෙකොන්තාත්තුව පදානය කිරීමට මුදල් අමාත්යාංශය මඟින් පත් 
කරන ලද ස්ථාවර කැබිනට් පසම්පාදන කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශයන්ට 
අනුව අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා.  2014 
ඔක්ෙතෝබර් 31වැනි  දින ඉදි කිරීම කටයුතු සඳහා වූ   
Engineering, Procurement, Construction - EPC - ෙකොන්තාත් 
ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එකඟතාව 
ලබා දී තිෙබනවා. 2014 ෙනොවැම්බර් 05වැනි දින, ඉදි කිරීම් 
කටයුතු සඳහා වූ EPC ෙකොන්තාත්තුවට වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය, චීන CAMCE ආයතනය සමඟ 
අත්සන් කිරීම සිදු කර තිෙබනවා. 2014 ෙදසැම්බර් හා 2015 
ජනවාරි මාසවලදී භූ විමර්ශන කටයුතු හා සැලසුම් කටයුතු ආරම්භ 
කිරීමට මුළු ඇස්තෙම්න්තුෙව් මුදලින් සියයට 4.5ක මුදලක්, ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන හාරදහසක් -බිලියන 4ක්- ෙගවා 
තිෙබනවා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් දී පාරිසරික අධ්යයන කටයුතු 

කිරීම සඳහා MCB ආයතනය මඟින් ඉදිරිපත් කර තිබූ වාර්තාව 
සමාෙලෝචනය කර අවසන් කර තිෙබනවා.  ෙමය කැඳවූවන් 
ෙනොලත් - unsolicited - ඍජු ව්යාපෘති ෙයෝජනාවක් බැවින්,  
නැවත ඇගයීම සඳහා 2015 මාර්තු මාසෙය් දී ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳ කැබිනට් අනු කමිටුව ෙවත අදාළ විස්තර ලබා දී 
තිෙබනවා. 2015 මැයි 26 හා 28 වැනි දිනවල  අගාමාත්යතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් පැවැති රැස්වීෙම් දී ෙමම ව්යාපෘතිය තාවකාලිකව 
අත්හිටුවීම හා අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුන් තිෙදෙනකුෙගන් 
සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීම සිදු කර තිෙබනවා. 2015 ජුනි 
10වැනි දින එම කමිටුව මඟින් ෙගවීම් පිළිබඳව නීතිපති උපෙදස් 
ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 2015 ජූලි 30 අමාත්යාංශ ෙල්කම් 
මඟින් ෙම් පිළිබඳව වර්තමාන තත්ත්වය කමිටුෙව් අදාළ 
ෙල්කම්වරුන්ට යවා උපෙදස් ඉල්ලීම.  

එත ෙකොට ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා මුදල් ආධාර සියයට 1.2 
ෙපොලියට තමයි ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙව්ල්ෙල් යට ෙවන 
ඒවා ගැන පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය නැ හැ ෙන්ද?  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙමහි මූලිකවම තිෙබන්ෙන් පානීය ජල 

අවශ්යතාව ෙන්.  

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ඔව්. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැන් ඒවාට සක්යතා අධ්යයන සඳහා විශාල මුදලක් වියදම් 

කරලා ඇති. දැන් මාතර ෙහෝ හම්බන්ෙතොට ෙහෝ පානීය ජලය 
නැතිව ඉන්නා පවුල්  පමාණය කීයක් කියලා හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා ද? දැන් ඔය කියන විධියට හරවා යවලා බීමට වතුර 
ෙදන්න කාට හරි අවශ්යතාව තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්. 

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ගරු මන්තීතුමා, මම දැන් ෙම් තිෙබන තත්ත්වය තමයි 

ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි කෙළේ.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහම කවුරුවත් නැහැ. ඊළඟට ඔබතුමා වැදගත් ෙදයක් 

කියලා තවත් කාරණාවක් කිව්වා. ජලාශ හදනවා ෙවනුවට දැන් 
ඔබතුමා කියන ආකාරයට ෙපොම්ප කමයකට වතුර ෙගනියන 
එකක් ද හැරවුම් නිර්මිතවල තිෙබන්ෙන්? දැන් ඔබතුමා කියද්දී 
මට ෙත්රුණු ෙදයක් තමයි ෙමෙද්රිපිටිෙයන් ෙකොටෙපොලට 
ඇවිල්ලා, ෙකොටෙපොල ජලාශයක් හදන්ෙන් නැතිව -කලින් 
ජලාශයක් හදන ෙයෝජනාවක් තිබුණා. මැනලා ඔක්ෙකෝම කරලා 
ෙගවල් අයින් කරලා තිබුණා. සමහරු බයට ෙගවල් අයින් කර 
ෙගනත් යන්න ගියා. ඉඩම් අඩුවට විකුණුවා. එෙහමෙන් 
ෙවන්ෙන්. පාෙයෝගිකව ෙවන ෙද්වල් ෙන්. එෙහම ෙවලා මිනිස්සු 
දැන් නන්නත්තාර ෙවලා ඉන්ෙන්. වගාවක් කරන්ෙන් නැහැ. 
මුකුත් කරන්ෙන් නැහැ, භූමිය යට ෙවනවා, යට ෙවනවා කිය කියා 
ඉන්නවා. දැන් ඒවාට කවුද වන්දි ෙගවන්ෙන්? ඊට පස්ෙසේ දැන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජලාශය හදන්ෙන් නැතිව ඔබතුමා කියන විධියට ෙපොම්ෙප 
හදන්ෙන්. දැන් අන්තිමට ෙපොම්ෙපයි, ජලාශයයි ෙදකම නැතිව 
මිනිස්සුන්ට මුකුත් නැති ෙවනවා. අන්තිමට ෙමොකක් ද ෙවන්ෙන් 
ගරු ඇමතිතුමා? මුදල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් ෙවන එක විතරයි 
ෙන්.  

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ගරු මන්තීතුමා, මුල්ම ෙයෝජනාව තිබුෙණ් ජලාශය ඉදි 

කිරීමටයි. එම ජලාශය ඉදි කිරීමට මැදිපිටිය ෙයෝජනා කර තිබූ 
අතර, සිංහරාජ රක්ෂිතය යට වන බැවින්  පිටෙදනිය ෙව්ල්ල 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් විශාල ජලාශයක් 
ෙයෝජනා කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙත් වගාව යට වන බැවින්, එම 
ජලාශය සඳහා විෙරෝධතාව මතු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා තමයි 
ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක හරි. 

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ෙම්ෙක් ජලය ෙගන යන්ෙන් ෙපොම්ප මඟින් හා උමං 

මාර්ගෙයන්. මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, දැන් ගරු අගමැතිතුමා 
තාවකාලිකව ෙම්ක නවත්වන්න කියලා දැනුම්දීලා තිෙබන බව. 
ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙවත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්නට ඕනෑ, ෙනොවැම්බර් මාෙසේ 
23වැනි දා සවස 2.00ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මැති-ඇමතිවරු 
ලිපියක් මඟින් කැඳවලා අය වැයට පථම සියලු වාරිමාර්ග ෙයෝජනා 
කම පිළිබඳව කරුණු කාරණා, ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න දින 
ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ, එකක්.  මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැන් කථා කරපු හඬ මට ෙහොඳට දැෙනන 
බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් ඒක ෙහොඳට දැෙනනවා. 
ෙමොකද, අෙප් දිස්තික්කෙය් අක්කර ලක්ෂයක පමණ භූමියක් යට 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එක වතුර බිංදුවක් අෙප් දිස්තික්කයට  
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් පැත්ෙතන් ගත්තාම රඹකැන්ඔය 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් තිෙබන්ෙන්. නාමල්ඔය ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙසේනානායක සමුදය ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය්. මුතුකණ්ඩි ව්යාපාරය ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්. ඒ 
වතුර ටික ඔක්ෙකෝම යන්ෙන් නැෙඟනහිරටයි. 

ඊළඟට, එහා පැත්ෙතන් ගත්තාම ලුණුගම්ෙවෙහර, මව්ආර, 
ඊළඟට ෙවෙහරගල, උඩවලෙව් ජලාශය, කිරිඉබ්බන් වැව, 
උරුසිටාෙණෝ වැව වාෙග් වැව් රාශියක් තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකොම  
අයත් ෙවන්ෙන් දකුණු පළාතට; හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට. 
පානීය ජලය ෙනොමැති වීම නිසා වකුගඩු ෙරෝගය එක පැත්තකින් 
වර්ධනය ෙවලා. ෙම් මතු කරපු පශ්නය හරහා තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
හදවෙත් තිෙබන ෙව්දනාව මටත්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාටත් ෙහොඳට දැෙනනවා. ෙනොදැෙනනවා ෙනොෙවයි. මම 
එකක් මතක් කරන්න ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමා පිළිගන්නවා ඇති, ෙම් 
රෙට් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් ෙවෙහරගල 
ජලාශය, මව්ආර, දැදුරුඔය, වැනි ව්යාපාර ඉතාම අඩු මිලකට 
කරපු, ඉතා විශිෂ්ට ඉංජිෙන්රුවන් ඉන්න මහා පබල ආයතනයක් 
බව. ඉංජිෙන්රු සහායකවරුන් පුහුණු කරන ආයතන ෙදකක් 
ගල්ගමුෙව් සහ කුණ්ඩසාෙල් තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමවැනි 
ආයතනයක්  විශ්වවිද්යාලයක් වාෙගයි. මහා පාඥයන් ඉන්නවා, ඒ 

දැනුම තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත ෙවන්න ඕනෑ 
ෙකොතැනින් ද කියලා යම් කිසි ෙයෝජනාවක් කරනවා නම්, ෙම් 
රෙට් ෙම් වැව් හදන වැෙඩ් තිෙබන්න ඕනෑ වාරිමාර්ග අමාත්යාංශය 
යටෙත්යි.  ඒ නිසා අපි  ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් අදහසුත් 
අරෙගන, කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම්වා ඉදිරිපත් කළාට පසු අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් උපෙදස් 
ෙද්වි, තීරණයක් ෙද්වි. ඒ තීරණය උඩ විෂයභාර අමාත්යවරයා 
හැටියට මා කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

දැන් අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙගනාපු 
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් පරිදි,  දකුෙණ්  මාතර දිස්තික්කෙය්,  
අකුරැස්ස පහළ ෙකොටස යට ෙවන එක ගැන ඔබතුමා ට ඔය 
උත්තරය දීපු අයෙගන් ෙමොනවත්ම ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. 
"නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය" කියන්ෙන් ඕක ෙනොෙවයි. 
"නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය" කියන්ෙන් මා අර කලින් කියාපු 
පශ්නයයි. අකුරැස්ස පහළ ෙකොටෙසේ තිෙබන පශ්නයයි. ඒකට 
උත්තරයයි ෙහොයන්න ඕනෑ. නමුත් දැන්  නිලධාරින්ෙග් ඔළුෙව් 
තිෙබන්ෙන් ඔය කාරණය. 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

සාකච්ඡා කරනවාට වඩා  විෙශේෂ දැනුවත් කිරීමක් 23වැනි දා අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන්නම්. එතෙකොට ෙම් පශ්නය අහන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, ඒ ෙවලාවට නිලධාරින් සියලුෙදනා ෙගන්වනවා.  
ඇමතිවරයාත් එක්ක කථා කරනවාට වඩා නිලධාරීන් එක්ක 
තාක්ෂණික කාරණා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීෙමන් ඵලදායිතාවක් 
ඇති ෙව්වි කියලයි මා හිතන්ෙන්. ඒක තමයි ෙවන්න ඕනෑ.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාර්ය භාරය, වග කීම 
ඉටු කිරීම සඳහා මා වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
ඇමතිවරයා හැටියට, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ එක්ව 
ෙම් තිෙබන අදහස්, උදහස්, ෙයෝජනා, සංෙශෝධන සහ ෙමයට 
අලුතින් එකතු විය යුතු කාරණා පිළිබඳව ද අධ්යයනය කරලා 
තිෙබනවා. දැන් තිෙබන්ෙන් ෙමහි පාරිසරික ඇගයීමක් හරියට 
කරන්න අවශ්ය මූලික කරුණු සම්පාදනය කර ගැනීම සහ ඒ 
තුළින් නිවැරදි පාරසරික ඇගයීමක් කිරීමයි. ඒකට ෙම් සභාෙව් 
සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලැෙබ්වි කියා මා හිතනවා. අෙප් ගරු 
බුද්ධික  පතිරණ මන්තීතුමා මහා පාඥයකු වාෙග් ඉතිහාසය, -
අතීතය- වර්තමානය, අනාගතය සම්බන්ධව සහ තාක්ෂණික 
කාරණා ෙගොඩක් කිව්වා. ෙම්ෙක් අටුවා, ටීකා, ටිප්පණි, ගැටපද, 
විවරණ, සන්න, භාව සියලු ෙද් සහිතව කිව්වා. එෙහම නම් ෙම් 
කරුණු අෙප් තාක්ෂණික නිලධාරින් ඉදිරිෙය් සාකච්ඡා කරලා 
නිවැරදි එකඟතාවකට ඇවිල්ලා ෙම් කටයුත්ත කිරීෙම් වග කීම 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉටු කළ යුතුයි කියලා අදහස් කරමින් 
මෙග් පිළිතුර දීම මින් අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 
තව ෙයෝජනා තුනක්  විවාදයට ගන්න තිෙබනවා. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   මා ෙම් ගැන විනාඩි 

ෙදකක් වැනි ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයකින්  සමාෙලෝචනය කර 
අවසන් කරන්නම්.  

පිළිතුර ලබා දුන් ගරු ඇමතිතුමාටත්, ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර 
කරපු ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මැතිතුමාටත්, විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්  ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති සෙහෝදර පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාටත් මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරනවා.  දැන් ගරු ඇමතිතුමා  දීපු පිළිතුෙරනුත් 
පැහැදිලියි,  නිල්වලා ගඟ සහ ගිං ගඟ ජල ධාර පෙද්ශ සංවර්ධනය 
කිරීම සහ එහි පහළ ජල ධාර පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීම, ලවණ 
ජලය ඉහළට ෙගන ඒෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ෙමහි ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම අඩු කරුණු පමාණයක් බව.  

විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න අවශ්යයි, නිල්වලා ගඟ 
ව්යාපෘතිය තුළ  -ගිං ගඟත් සැලකිල්ලට ෙගන -  ගාල්ල සහ මාතර 
දිස්තික්ක ෙදකට අදාළව බහු කාර්ය ෙයෝජනා කමයක් විධියට 
සංවර්ධනය වන කාරණා තවමත් ෙනොමැති බව. ෙම් තුළ 
තිෙබන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් වරදක් ෙනොෙවයි. දිගටම 
නිලධාරින්ෙග් ඔළුෙව් තිබිලා තිෙබන්ෙන් හම්බන්ෙතොටට වතුර 
ෙගන ෙගොස් හම්බන්ෙතොට සුඛිත මුදිත කිරීමයි. හම්බන්ෙතොට 
පශ්නයක් තිෙබන  බව ඇත්ත.  හැබැයි, හම්බන්ෙතොටත් එක 
ෙගොවි ජනපදයකට ෙහෝ වතුර ෙදන විධියක් ගැන ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඒ කාල ෙය් අටවාපු ටිකකට වතුර ෙගන 
යාමකුයි තිෙබන්ෙන්.  ඔය ටිකට විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙටලි සිනමා 
ගම්මානයට සහ මා කලින් කියාපු තැන් ටිකටත් වතුර ෙගන 
යෑමක් තිබුෙණ්.  ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අප අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්, 
මාතර දිස්තික්කෙය් ඉහළ ජල ධාර සහ පහළ ජල ධාර පෙද්ශ,  
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඉහළ සහ පහළ ජල ධාර පෙද්ශ සංවර්ධනය 
කිරීම,  ඒ වාෙග්ම ගංවතුර වැළැක්වීම,  ලවණ ජලය ඉහළට ගමන් 
කිරීම නතර කිරීම ඇතුළු ෙමන්න ෙම්  කාරණා සඳහා කියාකාරී 
සැලැස්මක් සකස් කර ගැනීමට අපි සියලුෙදනා එකතු ෙවලා 
ගමනක් යන්න ඕනෑයි කියන එකයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා කියන්න කැමැතියි,  
ෙම් කටයුත්ත සිදු කිරීෙම්දී අපි කිසි ෙසේත්ම අමතක ෙනොකළ යුතු 
කාරණයක් තිෙබන බව. එනම්, ෙම්ෙකදී ගාල්ල දිස්තික්කයටයි, 
මාතර දිස්තික්කයටයි, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයටයි අදාළව 
ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් සකස් කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි, එහිදී 
මාතර සහ ගාල්ල දිස්තික්කය  ෙවනුෙවන් සහ ඒ දිස්තික්කවල 
ජනතාව තෘප්ත වන වැඩ පිළිෙවළක් සමඟයි හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කය පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ.   

ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශයට අදාළ ආයතන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය, පරිසර අමාත්යාංශය, කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය, ෙගොවි 
ජන ෙසේවා සහ වන ජීවී අංශවලට අදාළ ආයතන, පශු සම්පත් හා 
ගාමීය පජා සංවර්ධනයට අදාළ ආයතන -ඒවා ඉතා වැදගත්.- ෙම් 
සඳහා සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් ෙම් සඳහා සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ඒ හා සම්බන්ධ ක්ෙෂේත තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විදුලිබල 
හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෙෂේතයට අදාළ ආයතන, මධ්යම 
පරිසර අධිකාරිය, භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය, පහත් 
බිම් සංවර්ධන මණ්ඩලය හා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානත් ෙම් සඳහා 
සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියපු 
විධියට නිල්වලා නිම්න ෙගොවි සංවිධානෙය් ෙල්කම් ජයතිස්ස 
කුලතුංග මැතිතුමා වාෙග් ෙම් ගැන අත්දැකීම් තිබුණු අය - 
ෙමත්තසිංහ නැමැති ෙගොවි නායකෙයක් හිටියා.- කළ කැප 
කිරීම්වලට සංෙව්දී ෙවමින් තමයි ෙම් කාරණය කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ කියන කාරණය කියමින්, ෙමම කටයුත්ත ඉදිරියට 
කර ෙගන යෑමට හැකි ෙව්වායි අෙප්ක්ෂාෙවන් මාෙග් අදහස් 
ඉදිරිපත් කිරීම නතර කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාව සඳහා 
සභාෙව් අනුමැතිය පතනවා.  

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ෙයෝජනා අංක 3, 4, 5; ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙයෝජනා තුනම එකවර විවාදයට 
ගන්නවා. ඔබතුමාට විනාඩි හයක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.   

 
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල 
මහජන නිෙයෝජිතයින්ෙග් නිල කාලයට 

පසුද සාමවිනිසුරු පදවිය ලබාදීම 
மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி 

நி வனங்களின் மக்களின் பிரதிநிதிகளின் 
பதவிக் காலத் க்குப் பின்ன ம், சமாதான 

நீதவான் பதவியிைன வழங்குதல் 
EXTENDING THE HONORARY POST OF JUSTICE 

OF THE PEACE EVEN BEYOND THE TERM OF THE 
PEOPLES REPRESENTATIVES OF THE 
PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL 

GOVERNMENT BODIES 
 
[අ.භා. 5.50] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නිෙයෝජිතයින්ට 
ෙදනු ලබන සාමවිනිසුරු තනතුරු ඔවුන්ෙග් නිල කාලයට පමණක් 
සීමාවන බැවින්,  නිල කාලෙයන් පසුවත් ඔවුන්ෙගන් එම ෙසේවාව ලබා 
ගැනීම සඳහා පැමිෙණන විශාල පිරිසක් අපහසුතාවයට පත්වන බැවින්, 
එම මහජන නිෙයෝජිතයන්ට තම නිල කාලෙයන් පසුවත්, සාමවිනිසුරු 
තනතුරු ලබා දීම සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අංක 3, 4, 5 දරන ෙයෝජනා 
තුනම පිළිබඳව මා එකවර කරුණු දක්වනවා, කාලය ඉතිරි කර 
ගැනීම සඳහා.  

විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල 
මහජන නිෙයෝජිතයන්ට ලබා දී තිෙබන සාමවිනිසුරු පදවිය 
සම්බන්ධෙයන් මා කථා කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් 
සභා මන්තීවරුන්ට සාමවිනිසුරු පදවි නිල බලෙයන්ම තිෙබනවා 
ද කියන එක පශ්නයක්, අතීතෙය් තිබුණා, ඉන් පස්ෙසේ නැති වුණා 
කියන කාරණයත් සමඟ බලන විට. හැබැයි අපි දන්නවා, පළාත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාලන ආයතනවල අයට ෙම් සාමවිනිසුරු පදවි තිෙබන බව. 
හැබැයි, නිල කාලය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ එය අවසන් ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම තුන් වැනි ෙයෝජනාෙවන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් පළාත් සභා 
මන්තීතුමන්ලාටත්, ඒ වාෙග්ම මහ නගර සභා, නගර සභා, 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුමන්ලාටත් ලැෙබන සාමවිනිසුරු පදවි 
ඔවුන්ෙග් නිල කාලය අවසන් වීෙමන් පසුවත් මුළු දිවයිනටම 
බලපාන පරිදි ඔවුන්ෙග් ජීවිතාන්තය දක්වා එය දිගු කිරීම අවශ්යයි 
කියායි. ෙමොකද, ඒ අයට විශාම වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අඩු 
ගණෙන් ෙම් ගරු ෙසේවෙයන් ෙහෝ ඒ අයට තමුන්ෙග් පීතෘ භූමියට 
තමුන් ජනතා නිෙයෝජිතෙයක් විධියට ෙනොසිටින කාලය තුළත් 
ෙසේවය කරන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම හතර වැනි සහ පස් 
වැනි ෙයෝජනා ෙදක ගැනත් මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 
එකක් පළාත් සභා. ෙදවැනි එක, නගර සභා; මහ නගර සභා; 
පාෙද්ශීය සභා. විෙශේෂෙයන්ම මහ නගර සභා, නගර සභා, 
පාෙද්ශීය සභා නිෙයෝජිතයන්ෙග් නම් යම් වැටුප් වැඩි වීමක් සිදු 
වුණා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා නිෙයෝජිතයන්ෙග් වැටුප්, දීමනා 
සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව් ඒකමතිකත්වයක් නැහැ. අපි දන්නවා, 
නගර සභා; පාෙද්ශීය සභා; මහ නගර සභාවල නම් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඒකමතිකත්වයක් තිෙබනවා කියා. දීමනා කිව්වාම 
රුපියල් ශත වැඩි කර ජාතික වශෙයන් බරක් ෙදන්න කියන එක 
ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. අපි කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත්, 
විවිධ මතවාද, සංවාද තිබුණත් අද ෙම් රට තුළ පළාත් සභා 
ස්ථාපනය ෙවලා කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මහ නගර සභා, 
නගර සභා, පාෙද්ශීය සභා කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙවනස් 
කර ෙම් තුළ නීතිමය තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. මහ නගර 
සභා සහ නගර සභාවලට ආඥා පනත්වලටත් අදාළ සංෙශෝධන සිදු 
කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභාවල සභාපතිවරයා, උප 
සභාපතිවරයා කියන නිල ෙදක තිෙබන බව අප දන්නවා. ඊට 
අමතරව සභාපතිවරයාට, උප සභාපතිවරයාට අමතරව තවත් 
තනතුරු කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ අතෙර් පළාත් සභාවල 
සභානායකවරයා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා, විපක්ෂ 
නායකවරයා, විපක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා කියන ෙම් තනතුරු 
හතර දරන උදවියටත්, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරයා 
සහ උප සභාපතිවරයා හැරුණු විට අෙනක් සියලුෙදනා සභිකයන්. 
අඩු ගණෙන් මන්තී කියන නාමයවත් නැහැ. ඒ නිසා මම 
කියන්ෙන් ඒවාෙය්ත් සභාපතිවරයා, උප සභාපතිවරයා, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා, විපක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා සහ 
විපක්ෂ නායකවරෙයක් සිටිය යුතුයි කියායි. සභානායකවරු නැති 
වුණාට කමක් නැහැ. ඒ තනතුරුවලට නිලභාවයක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒක තමයි අංක එක.  

ෙදවැනි කාරණය, මුළු රටටම බලපාන විධියට ෙම් අයට 
වැටුප්, දීමනා හා වරපසාද ලබා ෙදන ගමන් ෙපොදු වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ කියන එක. ඒක පළාත් සභාවලටත්, මහ නගර 
සභාවලටත්, නගර සභාවලටත්, පාෙද්ශීය සභාවලටත් බලපාන 
විධියට ඇති කරන්න ඕනෑ. පළාත් සභාවල විපක්ෂ නායකවරු 
හැටියට හිටපු අය ෙමතැන සිටින බව අප දන්නවා. පළාත් සභාවල 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙහෝ විපක්ෂෙය් සංවිධායකවරු විධියට හිටපු අය 
ෙමතැන සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම සභානායකවරු විධියට හිටපු අයත්, 
පළත් සභා මන්තීවරුන් විධියට හිටපු අයත් සිටිනවා. ෙමය 
පළාෙතන් පළාතට ෙවනස්. කාර්ය මණ්ඩල සංයුතිය ගත්තත් 
එෙහමයි. වයඹ පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ නායකවරයාට සිටින 
කාර්ය මණ්ඩලය ෙනොෙවයි දකුණු පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ 
නායකවරයාට ඉන්ෙන්. එෙහම ෙනොෙවයි මධ්යම පළාත් සභාෙව් 

විපක්ෂ නායකවරයාට ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ජාතික වශෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අදාළ පළාත් සභා පනතත්, ඒ වාෙග්ම පළාත් 
පාලන ආයතන පනත් සහ විෙශේෂෙයන් මහා නගර සභා, නගර 
සභා ආඥාපනත් -1972ට කලින්, අධිරාජ්යවාදින්ෙග් කාලෙය් 
ඉඳලා ඇති වූ ආඥාපනත් තිෙබනවා.- ආදි සියල්ල සංෙශෝධනය 
කරන්න ඕනෑ. මා ෙම් කියන්ෙන් රුපියල් ශත වැඩි කිරීම ගැන 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ අයට ලැෙබන අෙනකුත් වරපසාද 
සම්බන්ධෙයනුත් අදාළ ෙවනස්කම් සිදු කිරීම ෙවනුෙවනුයි මා ෙම් 
ෙයෝජනා ෙගන එන්ෙන්. ඒ නිසා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද දින 
න්යාය පතෙය් සඳහන් අංක 3 ෙයෝජනාව, අංක 4 ෙයෝජනාව සහ 
අංක 5 ෙයෝජනාව ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් 
රෙට් පළාත් සභා සියල්ල නිෙයෝජනය කරන සියලු පක්ෂවල 
ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙවනුෙවන්; මහ නගර සභා, නගර සභා සහ 
පාෙද්ශීය සභා -ෙම් වන ෙකොට ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය සභාවල 
ෙකොමසාරිස් පාලනයකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අනාගතෙය් පත් 
වන අය ෙවනුෙවනුත්- නිෙයෝජනය කරන සියලු ජනතා 
නිෙයෝජිතයන් ෙවනුෙවනුත්, ඉදිරිෙය්දී ෙම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුව සිටින උපන් නූපන් සියලුෙදනා 
ෙවනුෙවනුත් මා ෙම් ඓතිහාසික ෙයෝජනා තුන ෙම් ගරු සභාවට 
ඉතාම හෘදයංගමව ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙයෝජනා ස්ථිර කිරීම, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයකුයි 
තිෙබන්ෙන්. 

 
[අ.භා. 5.55] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා, අෙප් ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනා තුන ස්ථිර කිරීමට අවස්ථාවක් 
ලැබීම පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන් මා කියන්න ඕනෑ මා අද 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙවලා ඉන්ෙන්, ඔය කියන ස්ථාන 
ෙදකම තරණය කර බව. පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකු හැටියට 
ෙද්ශපාලන ගමන ආරම්භ කර පළාත් සභා මන්තීවරයකු 
හැටියටත් කටයුතු කර තමයි මා ෙම් ස්ථානයට ඇවිත් ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට වඩා මම ඉතාම ෙහොඳින් දන්නවා, 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකුට තිෙබන මානසික තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද, ඔහු මුහුණ පාන අභිෙයෝග තත්ත්වයන් ෙමොනවාද, 
පළාත් සභා මන්තීවරයකු මුහුණ පාන තත්ත්වයන් සහ සමාජය 
තුළ පවතින ගැටලු, සංසිද්ධීන් ෙමොනවාද කියන එක ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා 
කියන්ෙන් සභිකෙයක්. ඔහුට "මන්තී ධුරය" කියන නම නැති 
වුණත්, ගම ඔහු හඳුන්වන්ෙන් මන්තීවරයකු හැටියටයි. 
විෙශේෂෙයන් ඔහු ඉහළ සිටින නායකයනුත්, ගෙම් සිටින සාමාන්ය 
මහ ජනතාවත් කියන ෙදපාර්ශ්වය ආරක්ෂා කරන, හරියට මුහුද 
ෙවරළ ආරක්ෂාවට දමා තිෙබන ගල් වැටිය වාෙගයි. මහ ජනතාව 
මහ මුහුද නම්, නායකයන් භූමිෙය් තිෙබන ගල් පර්වත සහ ෙගොඩ 
බිම නම්, ෙගොඩ බිම ඛාදනය වීම වළක්වන්න දමන ගල් වැටිය 
තමයි ගෙම් සිටින පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා. මහ ජන රැල්ල 
ඇවිත් ගහන්ෙන්, ඉස්සර ෙවලාම හැෙපන්ෙන් පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන් නමැති ගල් වැටිෙය්යි. තමන්ෙග් අ ෙඳෝනාවන්, 
තමන්ෙග් පශ්න, පීඩනයන් සියල්ල කියමින් ඒ ගල් වැටියට 
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ගහලා, සමහර ෙවලාවට ෙපණ බිඳු දමමින් ෙහමින් නිෙසොල්මෙන් 
විසිරිලා යනවා; තවත් සමහර ෙවලාවට චණ්ඩ ෙවලා විසිරිලා 
යනවා. ෙම්වා පසු කර ආපු මහ ජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට -
පාෙද්ශීය සභා පළාත් සභා පසු කර ඇවිල්ලා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින මහ ජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට- අපි, ඒ බාධක, තාඩන 
පීඩන සියල්ල උසුලන ෙම් ගල් වැටිය ගැන, විෙශේෂෙයන් පළාත් 
පාලන ආයතනවල මන්තීවරුන්ෙග් ශුභ සිද්ධිය පිළිබඳව කථා 
කරන්න ඕනෑ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තවත් 

විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, පාෙද්ශීය 

සභා මන්තීවරුන්ට පශ්න තිෙබන බව. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අපි 
කිව්වා, "ඔවුන්ට ෙනොමිලෙය් ෙමොටර් සයිකල් ෙදන්න." කියා. 
හැබැයි  ඒවා ෙදන විටත් අපි දැක්කා, සමහර ෙකොටසකෙගන් 
සල්ලි ෙනොෙගන ඔවුන්ට යතුරු පැදි ෙදනවා. තවත් සමහර 
ෙකොටසකට යතුරු පැදි දුන්ෙන්ත් නැහැ. ආපසු හඬ නඟද්දී 
ඔවුන්ෙගන් මුදල් අය කර දුන්නා. එබඳු තත්ත්වයන් අපි දුටුවා. ඒ 
වාෙග් අවස්ථාවලදී අපි කාටත් එක වාෙග් සලකන්න ඕනෑ. ඒ 
අයටත් සමාජ තත්ත්වයක්, අභිමානයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
මම ෙයෝජනා කරනවා, ෙලොකු වාහනයක් ෙනොව අඩුම තරමින් 
කුමන ෙහෝ බදු සහනයක් සමඟ  මරුටි කාර් එකක්වත් ඒ අයට 
ෙදන්න පුළුවන් නම් ඉතාම ෙහොඳයි කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් යමක් කියන්න ඕනෑ. 
ෙහට අනිද්දාට එන පළාත් පාලන මැතිවරණයක් ගැන 
කියැෙවනවා. ඒ පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධෙයන් අපට 
බරපතළ පශ්න මතු වන කාරණයක් තිෙබනවා. සීමා නිර්ණය 
කිරීම - ෙකොට්ඨාස ෙබදීම- පිළිබඳව නම් අපට පශ්න තිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝ විට ඒක පාර්ශ්විකව තමයි සීමා නිර්ණය කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා සාධාරණ විධියට ෙකෙරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් පකාශ කළා කමිටුවක් පත් කරනවා කියා. අෙප් 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. මම 
එතුමාෙග් අවධානයටත් ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා- 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තවත් විනාඩියක් ෙදන්න. 

මට එය කියන්නම ඕනෑ. ඒ, මෙග් ආසනය -පඬුවස්නුවර ආසනය- 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන ආකාරය ගැන. පඬුවස්නුවර ආසනෙය් 
එක මායිමකින් තමයි එක ෙකොටසක් ආරම්භ වන්ෙන්. 
සාමාන්යෙයන් මධ්ය ලක්ෂෙය් තමයි නගරය තිෙබන්ෙන්.  

ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස හත, අටක පමාණයක් පසු කර ෙගන 
කෑලි කඩමින්, කඩමින් ඉරක් වාෙග් ආසනෙය් මායිමකින් පටන් 
ගන්නා ෙකොට්ඨාසයක් නගරය ආසන්නයටම හදලා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙකොට්ඨාස හදලා තිෙබන්ෙන්, "තමන් දිනන්න, යම් අය 
පරද්දන්න" වැනි පටු ආකල්ප ඇතුවයි. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු 

සභාෙව් අමාත්යවරයාත් සිටින නිසාත්, පළාත් පාලන සභිකයන්ට 
කරන්න ඕනෑ ෙගෞරවයක් විධියටත් මම ඉල්ලා සිටිනවා, 
කරුණාකර ඒ සීමා නිර්ණයන් පිළිබඳවත් අවධානය බරපතළ 
විධියට ෙයොමු කරන්න කියලා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
මෙග් ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද කරමින් අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනා තුනම ෙම් අවස්ථාෙව්දී හදවතින්ම අනුමත 
කරමින්, ස්ථිර කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි තුනක 
කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

 
[අ.භා. 5.59] 

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනා තුන ගැන කථා 

කරන්න අපට යම් කාල සීමාවක් ලබා දුන්නා. දැන් ඒක විනාඩි 
තුනකට සීමා ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ලද ෙකටි කාල පමාණෙය්දී 
විෙශේෂෙයන් කිව යුතු කාරණයක් තිෙබනවා.  

 

මම ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට 
ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කළ ෙකෙනක්. පසුව සබරගමු පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක් විධියට සිටියා. ෙම් කාල සීමාව තුළ මම ලබාගත් 
අත් දැකීම් එක්ක කථා කරද්දී පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරෙයක්, 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයක්, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයක් වුණාම ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනඥෙයක් සමාජය තුළ 
ෙමොන වාෙග් පශ්නවලට මුහුණ ෙදනවාද කියන එක  ෙහොඳට 
ෙත්ෙරනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙවලා ආවාම  
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට විශාල වරපසාද පමාණයක් 
භුක්ති විඳිනවා. හැබැයි 1988 අංක 37 දරන පළාත් සභා (වැටුප් හා 
දීමනා ෙගවීෙම්) පනත යටෙත් පළාත් සභාවලට යම් නිර්ණායක 
පමාණයක් දක්වලා තිෙබනවා, ෙමන්න ෙම් පමාණයයි පළාත් 
සභා මැති ඇමතිවරුන්ට ලැෙබන්ෙන් කියලා. පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයකුට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන 
වරපසාදවලින් අඩක් ලැෙබනවා. නමුත් අද ෙවන  ෙකොට අපට 
ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා. අපි පළාත් සභාවල සිටි කාලෙය් 
දිගින් දිගටම ෙම් කාරණය ගැන කථා කළා. ෙම් වරපසාදය 
ලැෙබනවා ද? අඩුම ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට 
ලැෙබන පමාණෙයන් අඩක්වත් වරපසාද ලැෙබනවා ද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඇත්තටම ඒක සිද්ධ වන්ෙන් 
නැහැ. වැටුප ලැෙබනවා. අපි කියමු, පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයකුෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටින නිලධාරියාට, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුෙග් කාර්ය මණ්ලෙය් සිටින 
නිලධාරියාට ලැෙබන වරපසාද ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ජාතික 
ආණ්ඩුවක්, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙවලාෙව් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ජාතික තලෙය් කථිකාවතක් ඇති කර ගන්න අද 
ෙහොඳ අවස්ථාවක් කියලා මම හිතනවා. පාෙද්ශීය සභාෙව් 
මන්තීවරෙයක් අවුරුදු ගණනක් දුක් විඳලා ෙද්ශපාලනය කරලා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වයසට ගියාම සාමදාන විනිශ්චයකාර පදවියක් දීම මම හිතන 
හැටියට පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. එතුමා කරන  ෙසේවය 
ෙවනුෙවන් -ඒ සමාජ ෙසේවය ෙවනුෙවන්- එතුමාට ගරුත්වයක් 
ඇතුව ඒ ෙසේවය කරන්න පුළුවන් පහසුකම් ටිකක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් මුද්දර ටිකක් ෙදන්න, පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හා සමානව නැති 
වුණාට පළාත් සභා මන්තීවරෙයකුට පාවිච්චි කරන්න ෙදන මුද්දර 
පමාණය වැඩි කරන්න කටයුතු කරනවා නම් එය වැදගත් වනවා. 
දැනට ෙදන්ෙන් ඉතා සීමිත පමාණයක්. මාසයකට රුපියල් 
ෙදදාහක් වාෙග් පමාණයකුයි ලබා ෙදන්ෙන්. ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලා කටයුතු කරන්න ගරු අමාත්යතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම වැදගත් 
සාකච්ඡාවකට ෙයොමු විය යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙවලාව සීමිත නිසා ෙකටිෙයන් ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න 
ඕනෑ. අපි පළාත් පාලන ආයතනවල ෙහොඳ ගැන කථා කරනවා. 
පළාත් පාලන මන්තීවරුන්ට ලබා දිය යුතු වරපසාද ගැන කථා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද ෙම් ෙයෝජනාව වාෙග්ම 
මමත් තව ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතනවලට පත් කරන්න නාම ෙයෝජනා ෙදන ෙකොට අවම 
මූලික සුදුසුකම් ෙසොයා බැලීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. හරක් ෙහොරු, 
ගංජාකාරෙයෝ, කසිප්පුකාරෙයෝ, දාමරිකෙයෝ ඇවිල්ලා මුළු 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියම විනාශ කරන අවස්ථා තිෙබනවා. 
උදාහරණ විධියට අපි දැක්කා, හම්බන්ෙතොට නගරාධිපති. මම 
හිටපු පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරු තවත් උදාහරණවලට ඉන්නවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට අපි නාම ෙයෝජනා ෙදන 
ෙකොට බලන අවම සුදුසුකම් ටික නාම ෙයෝජනා ෙදන ෙකොට 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකුටත් තිෙබන්න ඕනෑය කියන 
ෙයෝජනාව මා කරනවා. ඒ වා ෙග්ම පාෙද්ශීය සභා, පළාත් සභා 
මන්තීවරු ෙකෙරහි දැඩි ඕනෑකමකින්  ෙසොයා බලා කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් -පරිසරයක්- නිර්මාණය කළ යුතුයි. 

ගරු අමාත්යතුමාත්, අෙප් දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ගරු 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් එකතු ෙවලා ෙහොඳ අනාගත වැඩ 
පිළිෙවළක් යටෙත් ෙම් ආයතන ෙදක බිහි කරයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. ඊට අවශ්ය ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා 
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.03] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනා පෙහන් ෙයෝජනා 
තුනක් ෙකළින්මත්, පළමුවන ෙයෝජනාව වක වශෙයනුත් පළාත් 
පාලන විෂයයට අදාළ ෙවනවා. අෙප් ගරු අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා. ෙම් විෂයය සම්බන්ධෙයන් අද දින ඉදිරිපත් වූ 
කරුණු කාරණා පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත් අවසරය සහිතව 
ඉතාම ෙකටිෙයන් වචන ස්වල්පයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා 
බලාෙපෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ෙතන්ම පළාත් පාලන 
ආයතනවල නි ෙයෝජිතයන්ෙග් ෙභෞතික දියුණුව උෙදසාත්, ඒ 

වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් පිළිගැනීම වැඩි කර ගැනීම උෙදසාත් ෙයෝජනා 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 
ආයතනවල මන්තීවරුන්ට සාමදාන විනිශ්චයකාර පදවි ලබා දීම 
සඳහාත්, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් වරපසාද, දීමනා සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු 
පතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම සඳහාත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතනවල නිෙයෝජිතයන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් දක්වන උනන්දුව ජාතික පරිමාණෙය් 
වැදගත්කමකින් යුක්ත එකක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් මුලින්ම ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශෙය් වග 
කීමකුත් තිෙබනවා, අපට ඉෂ්ට කරන්නට. ෙමහිදී කියන්න ඕනෑ, 
පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙම්වාට අෙප් කිසිම වි ෙරෝධතාවක් නැහැයි 
කියලා. නමුත් යම් යම් කියා මාර්ග ගැනීෙම්දී යම් යම් පනත් -
අධිකරණ සංවිධාන පනත සහ තවත් පනත් කිහිපයක්- දිහා අපට 
බලන්න ෙවනවා, රෙට් නීතිරීති ෙවනස් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
මා හිතන හැටියට අෙප් ජනාධිපති නීතිඥ ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩි විස්තරයක් කථා කරන නිසා 
අෙප් පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතිය දිහා කිසියම් සාර්ව 
ආකාරයකට බලන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පළමුවන කාරණය, අපි පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් ෙභෞතික තත්ත්වය, ගුණාත්මක තත්ත්වය 
වර්ධනය කරන්න කථා කරන ෙකොට පසු ගිය කාලය මුළුල්ෙල්ම 
පළාත් පාලන ආයතනවල නිෙයෝජිතයන්ට විශාල වශෙයන් 
ෙචෝදනා එල්ල වීම ගැන බලන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් ෙභෞතික හා 
ගුණාත්මක වර්ධනයන් සිදු කරන අතෙර්ම ඔවුන් කිසියම් ආචාර 
ධර්ම පද්ධතියකට එකතු කර ගැනීමට අවශ්ය ෙවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටත් තවම ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් 
ආෙව් නැහැ. නමුත් පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතිෙයන් එය 
පටන් ගත යුතුව තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතිෙය් 
විශාලම අඩු පාඩුවක් තිෙබන බව මා දකිනවා. විෙශේෂෙයන් පළාත් 
සභා සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්. නගර සභා, 
මහ නගර සභා, පාෙද්ශීය සභා යන ආයතන සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත්, පළාත් පාලනයට පජාව සම්බන්ධ වන කිසිම ව හයක් 
හැදිලා නැහැ. දියුණු පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතියක් තිෙබන 
ෙලෝකෙය් හැම රටකම පාෙහේ පළාෙත් ගාමීය මට්ටෙම්, නාගරික 
මට්ටෙම්, අර්ධ නාගරික මට්ටෙම් වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, 
අය වැය සකස් කිරීම, ඒවා පරිපාලනය කිරීම, අයිතිකාරත්වය 
දැරීම, පසු විපරම් කිරීම යනාදී සෑම කරුණකදීම පජාව ඍජුවම 
සම්බන්ධ වන ව හයන් තිෙබනවා. ඒකට තමයි කියන්ෙන් පජා 
පාලන - community governance - කමයක් කියලා. මා හිතන 
හැටියට අෙප් පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතියට පජා පාලන 
කමයක් - community governance system එකක් - සම්බන්ධ 
කර ෙදන්න ඕනෑ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් 

තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙහොඳයි.  
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[ගරු ෙහේෂා විතානෙග්  මහතා] 
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ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා ඊෙය් ආර්ථික පතිපත්ති 
පකාශනය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී පළාත් පාලන විෂයය සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂ සඳහනක් කළා. ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන ආයතනවල 
කාන්තා නිෙයෝජනය සම්බන්ධෙයන් අඩුවක් තිෙබනවා. සියයට 
25ක කාන්තා නිෙයෝජනයක් සහතික කිරීම සඳහා එළෙඹන 
මැතිවරණ කමයට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා, දැනට තිෙබන සීමා නිර්ණය 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තිෙබනවාය 
කියලා. පනෙත් බලතල පකාරව  ගරු අමාත්යතුමා ෙම් වන විටත් 
ඒ දුක්ගැනවිලි කමිටුව පත් කර තිෙබන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි. ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර ගරු අමාත්යතුමා 
විසින් සඳහන් කරනවා ඇති.  

ෙපොදුෙව් පළාත් පාලන විෂයය ගත්තාම, එය ජාතික 
වැදගත්කමක් ඇති කරුණක් හැටියට සලකා ෙම් ෙයෝජනා  
ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට 
අපෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය 
ෙමෙතකින් අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 6.08] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තිතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ  

මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ඉතාම 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. මාත් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් දීර්ඝ 
කාලයක් හිටපු ෙකනක්. පළාත් පාලන ආයතනයක 
සභාපතිවරයකු හැටියට පත් ෙවලා, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාෙව්ත් 
දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කරලා අද පාර්ලිෙම්න්තුවත් නිෙයෝජනය 
කිරීෙම් වරම් ලැබූ ෙකනකු වන මට පළාත් පාලන ක්ෙෂේතය සහ 
පළාත් සභා ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ෙබොෙහොම ෙළන්ගතු කාරණා 
කිහිපයක් කථා කරන්න  ඔබතුමා  ෙකටි කාලයක් ෙහෝ ලබා දීම 
පිළිබඳව ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.  

පළාත් පාලන ආයතනයක පධානියකු හැටියට මා කටයුතු 
කරන විට පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ෙනොෙයකුත් අඩු 
පාඩුකම්  දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන ක්ෙෂේතයට අදාළ 
අණ පනත් සියල්ලම යල්පැන ගිය  අණපනත්. ඒ නිසා  පළාත් 
පාලන ක්ෙෂේතයට අදාළ ඒ අණ පනත්, මාර්ග සීමා, මාර්ග 
පිළිබඳව තිෙබන ගැටලු ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා 
විය යුතු කාරණා.  

අද පළාත් පාලන ආයතනවලින් පාලනය වන මාර්ගවල තමයි  
ලයිට් කණු හිටවන්ෙන්; ෙටලිෙෆෝන් කණු හිටවන්ෙන්. හැබැයි, 
පළාත් පාලන ආයතනයට බැහැ ඒවා ඉවත් කරන්න. එෙහම ඉවත් 
කරනවා නම්  මුදල් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒක, අෙප් ඉඩෙම් 
ෙවන කවුරු ෙහෝ කණුවක් හිෙටව්ෙවොත්, අපි  මුදල් ෙගවලා ඒක 
ඉවත් කරනවා වාෙග්යි. ඒ වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ වාෙග් 
දුර්වලකම් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන බව අපි දැකලා 
තිෙබනවා. 

පළාත් සභා මන්තීවරුන්ටත් යම් යම් අඩු පාඩුකම් සිද්ධ වන 
බව පළාත් සභාෙව්  හිටපු මන්තීවරයකු හැටියට මා දන්නවා. 
විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරෙයකුට සියලු 
වරපසාද නීත්යනුකූලව ලැබුණත්, පළාත් සභාෙව් මන්තීවරෙයකුට 
ඒවා ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය්ත්, 
පළාත් සභාව තුළත්  හිටපු මන්තීවරයකු හැටියට, පළාත් පාලන 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳවත් පළාත් සභා  පිළිබඳවත් කථා කිරීමට අපට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව  අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමාට මා විෙශේෂෙයන් ස්තුති වන්ත වනවා. අපි ෙබොෙහොම 
ආදරය කරන, අපි ෙළන්ගතුව කටයුතු කරන, අපි රැඳී සිටි 
ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
සතුටු වනවා.  

විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් පළාත් පාලන 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින මන්තීවරුන් ෙනොෙයකුත් ෙහේතු නිසා 
ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු අවස්ථා තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. 
එෙහත්  ගාමීය ජනතාවට ඉතා ෙළන්ගතු වූ, ගාමීය ජනතාවට 
ෙබොෙහොම හිෛතෂි වූ, ගාමීය ජනතාවෙග් හිතසුව පිණිස වැඩ 
කරන, ගාමීය ජනතාවෙග් දුක ෙදොම්නස හඳුනන ෙම් අයටත් 
ෙගෞරවයක් ඇතිව ජීවත් වීෙම් ඒ අයිතිය අපි තහවුරු කළ යුතුය 
කියන ෙයෝජනාවත්  ඉදිරිපත් කරමින්   ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේට නැවතත් ස්තුති වන්ත වනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය. ඔබතුමියටත් 
විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தா விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ  

මන්තීතුමා විසින් අද දින ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
පිළිබඳව පථමෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ලංකාෙව් පළාත් සභා කමය ගැන මතක් කරන විට, පළාත් 
සභා කමෙය් අතීතය මතක් කරන විට,  සුන්දර ෙමන්ම අසුන්දර 
සිද්ධි ගණනාවක් පසු පස පැමිණි පළාත් සභා කමයක් තමයි අපට 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පළාත් සභා කමය ඇති කිරීෙම් ෙගෞරවය අෙප් 
හිටපු විධායක ජනාධිපති ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට හිමි 
වනවා. ඒ වකවානුව තුළ හිටපු, ඉන්දියාෙව් සුවිෙශේෂී 
පරම්පරාවකට උරුමකම් කියපු අගාමාත්ය රජීව් ගාන්ධි 
මැතිතුමාත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න  ඕනෑ. ෙමොකද, 
ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම මූලික කර ෙගන එතුමන්ලා පළාත් සභා 
කමය ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ජන 
වාර්ගික අර්බුදයට පිළියමක් සඳහායි. ඒ ෙවලාෙව් ඒ අර්බුදයට 
පිළියමක් ෙලස, සමාජ විෂමතා ඉවත් කිරීමට පළාත් සභා කමය 
ඇති කරන ෙකොට විවිධ ගැටලු හා මතිමතාන්තර තිබුණත්, පළාත් 
සභා තුළින්  ජනතාවට සමීප ෙසේවයක් කරන්න  අපට අවස්ථාව 
ලැබුණා. මා හිතන විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
බහුතරයක් මහජන  නිෙයෝජිතයන් පළාත් සභාවලින් පැමිණි  අය. 
පළාත් සභාව කියන්ෙන්  විශ්වවිද්යාලයක් වැනි තැනක්. පළාත් 
සභාව තුළින් ලබාගත් දැනුම් සම්භාරය සහ අත්දැකීම්  සහිත 
පවීණ ෙද්ශපාලනඥයන් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාත් විපක්ෂ නායකවරිය 
විධියට සබරගමුව පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කළා. පළාත් සභා 
මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද ගැන කතා කෙළොත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාදවලින් අඩක් ඔවුන්ට ලබා ෙදනවා කියන 
එක තමයි, තිෙබන නීතිය; රාමුව. නමුත්, පළාත් සභාෙව් කටයුතු 
කරපු කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාදවලින් අඩක් 
අපට ලැබුෙණ් නැහැ.  අඩුම වශෙයන් වසර දහයක් පළාත් සභාව 
නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරුන්ට විශාම වැටුපක්  ලබා ෙදනවා 
නම් වඩාත් ෙයෝග්යයි කියන කාරණය ෙකෙරහි මා ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ 
විශාම වැටුපක්වත් නැතිව ෙබොෙහොම අසරණ වුණු පළාත් සභා 
මන්තීවරු හිටපු බව අපි දැක්කා. පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු ගැනත් 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණයයි. පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන්ටත් ෙම් විශාම වැටුප් කමය ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තැපැල් දීමනාව 
විධියට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ලැෙබන දීමනාෙවන් 
අඩක්වත් අෙප් පළාත් සභා මන්තීවරුන්ටත් ලබා ෙදන්න කියලා 
මා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා  කරනවා. ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.15] 
 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභාවල සහ පාෙද්ශීය 

සභාවල මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාෙව්දී,  පාෙද්ශීය සභාෙව් අවුරුදු 
තුනකුත්, පළාත් සභාෙව් අවුරුදු 21කුත් කටයුතු කරපු ෙකනකු 
හැටියට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපට විශ්වාසය තැබිය හැකි 
ඇමතිවරෙයකුත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයකුත් අද ෙම් ක්ෙෂේතයට 
පත් ෙවලා ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි හුඟ ෙදෙනක් ඇති කරපු යම් 
මතයකට අනුව, පළාත් සභා කියපු ගමන් ෙම් රෙට් ෙපොදු මහත් 
ජනතාවෙග් හිතට ඇතුළු වන්ෙන් ෙමය "සුදු අලිෙයක්" කියන 
එකයි. නමුත්, පළාත් සභාවල කටයුතු කරපු අය හැටියට අපි 
දන්නවා, පළාත් සභා තුළින් පසු ගිය කාල සීමාෙව් පාෙද්ශීය 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අතිමහත් ෙසේවාවක් ඉටු කර තිෙබන බව. 
ෙම් සියල්ල මධ්යම ආණ්ඩුවකට කළ ෙනොහැකි  සුවිශාල වැඩ 
ෙකොටසක්. ෙම් වැඩ ෙකොටස කිරීෙම්දී රෙට් සංවර්ධනය සිද්ධ 
වනවා වාෙග්ම, ඉතා ෙහොඳ නායකයන් බිහි කරන්න පුළුවන් 
ස්ථාන හැටියටත් පාෙද්ශීය සභාවත්, පළාත් සභාවත් අපට 
පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවම අරෙගන බලන්න. 
සාර්ථක, ජාතික නායකයන්ෙග් මට්ටමට ඉහළට ඔසවා තැබිය 
හැකි නායකයන් රාශියක් පා ෙද්ශීය සභාෙවන් පළාත් සභාවට 
ඇවිත් ඉන් පසු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මින් ෙපර සඳහන් වුණා වාෙග් 
අද ඇත්ත වශෙයන්ම පළාත් සභා මන්තීවරුන්ෙග් අනාගතය 
සුරක්ෂිත නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන වරපසාද 
සහ පළාත් සභා මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන වරපසාද ගැන ෙම් 

සභාෙව්දී පකාශ වුණා. මම අවුරුදු 12ක් විපක්ෂෙය් 
සංවිධායකවරයකු හැටියට කටයුතු කර තිෙබනවා. අවුරුදු 25ක් 
පළාත් සභාෙව් කටයුතු කරලා ෙගදර ගිහින් අද අන්ත අසරණ 
තත්ත්වයකට පත්ෙවලා ඉන්න, මම දන්න ඇතැම් මන්තීවරු 
ඉන්නවා. අඩුම තරමින් සබන් කැටයක්  මිලදී ගන්නවත් ඒ අයට 
රුපියලක්  ලැෙබන කමයක් නැහැ. අඩුම තරමින් 
රක්ෂණාවරණයක්වත් නැහැ.  

වර්තමානෙය් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්යවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමායි. අපි 
එතුමා ගැන දන්නවා. එතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳ දැක්මක් තිෙබන 
ඇමතිවරෙයක්. පළාත් සභාෙව් අවුරුදු 10ක්, 15ක්, 20ක් එක දිගට 
කටයුතු කරන මහජන නිෙයෝජිතයන්  සිටිනවා. ඒ අය ෙම් 
තනතුෙරන්  ඉවත් ෙවලා ෙගදර ගියාම ඒ අයෙග් අනාගතයට සිදු 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය  කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ඒ 
කාරණය ගැන සලකා බලන්න ෙනොෙවයි, අවුරුදු 10ක් පළාත් 
සභාෙව් හිටපු මහජන නිෙයෝජිතයකුට  ෙකළින්ම විශාම  වැටුපක් 
ලබාදීම  සිදු කරන්න කියලා මම එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභාෙව් තිෙබන 
ධුරධාරි තනතුරු - විපක්ෂෙය් සංවිධායක, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  පධාන 
සංවිධායක, සභානායක, උපසභාපති වැනි තනතුරු - නීතිමය 
වශෙයන් යම්කිසි එක් රාමුවකට ෙගෙනන්න කියලාත් මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ඒ නිසා මම මීට වැඩිය කාලය ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කාලය ඉකුත්ව ෙගොස් 
ඇති බව දැනුම් ෙදනවා. ෙම් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්ෙග්ත්  
දීමනා යම්කිසි පමාණයකට වැඩි වුණා. නමුත් ඒ අයට කරන්න 
තිෙබන වැඩ ෙකොටසත් එක්ක ඒ මුදල පමාණවත් නැහැ. ඒ අය 
ෙවනුෙවනුත් කිසියම් සාකච්ඡාවක් පවත්වා, මීට වඩා ගැඹුරු 
කතිකාවතකට එන්න කියන ඉල්ලීම  කරනවා. මට කාලය  ලබා 
දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.19] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පළාත් පාලන 

ක්ෙෂේතය තුළ කටයුතු කරලා, පාෙද්ශීය සභාෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණු මන්තීවරයකු හැටියට 
මට ෙමම අවස්ථාව - ෙලොකු අයියලා ෙපොඩි මල්ලිලා ගැන කථා 
කරන  අවස්ථාව - ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. හැබැයි, අපි ෙමතැනදී ෙපොඩි ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. අෙප් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක්ම කිව්වා, පළාත් සභාවට  
ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ෙගෙනන්නට ඕනෑය කියලා. හැබැයි, 
හැම ෙද්ම ෙලොකු තැනින් පටන් අරෙගන ෙපොඩි තැනට යනවා 
මිසක්, ෙපොඩි තැනින් පටන් අරෙගන ෙලොකු තැනට යන 
තත්ත්වයක් නැහැ. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී ඔබතුමන්ලාට මතක් 
කරලා ෙදනවා, ෙම් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
පටන් ගනිමු කියලා. ෙම් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය අවශ්ය වන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පටන් ෙගන අපි ෙමය 
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ෙපොඩි තැනට රැෙගන යමු. ෙකොට්ඨාස කමය ගැන කථා කරද්දී,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එය පටන් ගන්න කියලා එම  වකවානුෙව් අපි 
දැඩි ෙලස ඉල්ලීමක් කළා අපට මතකයි. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් ඒ 
කටයුත්ත ඉටු වුෙණ් නැහැ.  

අෙප් ගරු අමාත්යතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින නිසා  මම ෙම් කාරණය ගැන සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
එතුමා ෙකොට්ඨාස නිර්ණය අපට එවලා තිෙබනවා.  මම හිතන 
විධියට ෙමහි  ෙබොෙහොම ෙපොඩි තැන් ටිකක් විතරයි තිෙබන්ෙන්. 
මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් දිවුලපිටිය ආසනය. මා හිතන විධියට  
දිවුලපිටිය ආසනෙය් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ගරු මන්තීවරයකු 
පකාශ කළ ආකාරයට එක ෙකොණකින් පටන් ෙගන තව 
ෙකොණකින් අවසන් වන තත්ත්වයක් නැහැ. ඒ හැම 
ෙකොට්ඨාසයක්ම ලස්සනට එකට එක ඈදිලා තිෙබනවා. ඒ 
අවශ්යතාව අනුව කටයුතු කරන්න අෙප් ගරු අමාත්යතුමාට 
කඩිනමින් අවස්ථාව ලබා ෙදමු කියලා ඉල්ලනවා.  

අද වන ෙකොට පළාත් පාලන ආයතන ෙබොෙහෝ දුරට අරාජික 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද යම්කිසි ණය ආධාරයක් 
ගන්න පළාත් පාලන ආයතනයකට යන පුද්ගලයාට මාස ගණනක් 
බලා ෙගන ඉන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, වීථි ෙර්ඛාවක් අනුමත කර 
ගන්න. ෙමොකද, සභාවට දමන්න බැරිව එය ෙකොමසාරිස්වරුන් 
අතට ගියාම ඒෙකන්  ගැටලු විශාල  සංඛ්යාවක් මතු ෙවනවා. මම 
ඒ කාරණය ගැනත් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය වකවානුව තුළ රුපියල් 5,000  සුළු දීමනාවක් ලබා  
ෙගන ගෙම්  මරණ ෙගවල්, දාන ෙගවල්, විවාහ මංගල උත්සව 
ගණනාවකට ෙම්  ෙපොඩි තැන සිටින මන්තීවරයා මුහුණ දුන්නා. 
හැබැයි, ඒ තත්ත්වය නැති කරලා අෙප් හිටපු  අතිගරු ජනාධිපති   
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එම මුදල රුපියල්  15,000ක් දක්වා 
වැඩි කරලා දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව්  ෙම් මුදල රුපියල් 25,000ක් වත් 
කරලා ෙදන්න කියලා අපි කිව්වා. පළාත් පාලන ආයතනවල 
මන්තීවරුන්ට රුපියල් 25,000ක් වත් ලබා ෙදනවා නම්, ඒ අයට 
ෙගෞරවාන්විතව ගමට ගිහිල්ලා, ගෙම් මනුස්සාෙග් අඩු පාඩු, දුක් 
කම්කෙටොලු පිළිබඳව ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න, ඒ අයට යම් 
සහනයක්  ලබා ෙදන්න එම මන්තීවරයාට පුළුවන්කමක් 
ලැෙබනවා.  

අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
නිෙයෝජිතයන්  පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවක් දක්වමින්  ඔවුන් පිළිබඳව  
ෙසොයා බලා, එම මන්තීවරුන්ෙග් දීමනාව වැඩි කරන්න  කටයුතු 
කිරීම ගැන.  

පසු ගිය වකවානුෙව් යතුරු පැදි ලබා දුන්නා. හැබැයි, කිසිම 
පළාත් පාලන ආයතනයක මන්තීවරයකුට ෙනොමිෙල් යතුරු පැදි 
ලබා දීලා නැහැ. රුපියල් 50,000ක් ලබා ෙගන තමයි ඒ යතුරු පැදි 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා යම්කිසි වටිනාකමක් මන්තීවරයාට 
ලබා දීම ෙයෝග්ය  වනවාය කියලා මා හිතනවා. ඒ වටිනාකම එම 
වකවානුෙව් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් නව රජෙයන් අපි ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ඒ මුදල නැවතත්  වැඩි කරලා රුපියල් 25,000ක 
දීමනාවක් එම මන්තීවරුන්ට ලබා ෙදන්න කියලා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින කිසිම මන්තීවරයකු ඒකට අකැමැති ෙවන 
එකක් නැහැ. අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව 
ස්ථිර වුණාට පසුව සියලුෙදනාම එයට සහෙයෝගය දක්වයි කියලා 
මම හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් බැල්ෙමන් මට 
ෙත්ෙරනවා මට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන් කියලා. මට කාලය 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එම 
මන්තීවරුන්ෙග් අවශ්යතාව ෙවනුෙවනුත් කටයුතු කරන්න කියලා 
ඉල්ලමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.23] 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා විසින් අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉතාම වැදගත් කාලීන ෙයෝජනාවක් කියලා මම හිතනවා.  

උතුරු නැෙඟනහිර පශ්නය විසඳීම සඳහා පළාත් සභා කමය 
ලංකාවට හඳුන්වා දුන්ෙන්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි. ඒ ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ඒ 
වාෙග්ම ලංකා සමසමාජ පක්ෂය, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඇතුළු 
වාමාංශික පක්ෂත්  එයට එකඟ වුණා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එයට  විරුද්ධ වුණා. එදා  පළාත් සභා 
කමයට උදවු කරන්න ගිහිල්ලා මට මතක හැටියට - සංඛ්යා 
ෙල්ඛන ෙනොමැති නිසා හරියටම කියන්න බැහැ - 11,000ක් විතර 
ෙදෙනක් ජීවිත පූජා කළා; මැරුම් කෑවා. මමත් 1988 දී පළාත් 
සභාවට තරග කළා. 1988 වර්ෂෙය් ඉඳලා මා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු වශෙයන් පත් ෙවලා එනතුරුම ලංකාෙව් පළාත් 
සභා මැතිවරණ කිහිපයකින්ම මා ජයගහණය කළා. ඒ අතර 
කාලෙය් මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අවුරුදු ෙදකහමාරක් සිටියා.  

පළාත් සභා මන්තීවරුන්, පළාත් පාලන මන්තීවරුන් බිහි 
කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි.  එහි තුන්වැනි ෙපෙළේ, 
ෙදවැනි ෙපෙළේ හා පළමුවැනි ෙපෙළේ නායකවරුන්   බිහි වුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් වලව් පැළැන්තිෙය් 
පබල පවුල් කිහිපයක් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කෙළේ. 
නමුත් ෙම් පළාත් සභා කමය ඇති වුණාට පසුව ෙදවැනි, තුන්වැනි 
ෙපෙළේ නායකයන් විශාල පිරිසක් බිහි වුණා. මම හිතන විධියට අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින වැඩි පිරිසක් පළාත් සභාෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු උදවියයි. මම පළාත් සභා මන්තීවරයකු 
වශෙයන් සිටියදී, එම පළාත් සභාෙව්  විපක්ෂ නායක වශෙයන් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරයකු 
වශෙයනුත්, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා වශෙයනුත් 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඇත්ත වශෙයන්ම එක එක පළාත් 
සභාවල විෂයයන් ෙවනස්. පළාත් සභා හෙත් හත් විධියක්. 
සබරගමුව පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ නායකයාට ලැෙබන දීමනාව 
ෙනොෙවයි, බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ නායකයාට 
ලැෙබන්ෙන්. අමාත්යවරුන්ට ලැෙබන දීමනාත් එෙහමයි. විපක්ෂ 
නායකවරයාට, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයාට ලැෙබන 
දීමනාවත් ෙබොෙහොම අඩුයි. බසන්ාහිර පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ 
නායකවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය වශෙයන් ෙදොෙළොස් ෙදෙනකු 
සිටිනවා. වයඹ පළාත් සභාෙව්ත් එෙහමයි.  නමුත් සබරගමුව 
පළාත් සභාෙව්  විපක්ෂ නායකවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සිටින්ෙන් හත් ෙදෙනකු ෙහෝ අට ෙදනකු පමණයි. පළාත් 
සභාවලට මුදල් ලබා ෙදනෙකොටත් විපක්ෂ නායකයාට ලැෙබන 
මුදල අඩුයි. එතුමන්ලාට ලබා ෙදන දීමනා විතරක් ෙනොෙවයි, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වා ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා 
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා.  

පළාත් සභා හෙත්ම එකම විධියකට ඒ කටයුතු සිදු විය යුතුයි 
කියලා මා හිතනවා.  විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා සියල්ලටම ලබා 
ෙදන දීමනා එක සමාන විය යුතුයි. විපක්ෂයට පමණක් ෙනොෙවයි,  

525 526 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙනක් පක්ෂවලටත්. ෙමොකද, දැන් රෙට් තිෙබන්ෙන් යහ 
පාලනයක්. ගරු ජනාධිපතිතුමාවත්, ගරු අගාමාත්යතුමාවත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරවන්න මා කැමැතියි. පළාත් සභාෙවත් 
යහ පාලනය ඇති කළ යුතුයි. පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති ධුරයක් 
තිෙබනවා. ඇමතිකම් හතරක් තිෙබනවා. ඒෙකන් ඇමතිකම් 
ෙදකක්වත් විපක්ෂයට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් කාරණය පිළිබඳව දැනුම් ෙදන්න කියලා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගෙම් නිෙයෝජිතයන් වුණාට, පළාත් පාලන ආයතන 
මන්තීවරුන් ඉතාම අසරණයි. ඒ කාලෙය් ඉඳන්ම හිටපු ගම් 
සභාෙව් නිෙයෝජිතයා. මම ගම් සභාෙව්ත් සිටියා. දිගටම මා පළාත් 
සභාව නිෙයෝජනය කළා. මුළු ලංකාෙවන්ම දිගින් දිගටම පළාත් 
සභාෙව් හිටිෙය් මම විතරයි. අෙනක් ඔක්ෙකෝම  පරාජය  ෙවලා 
තිෙබනවා.   

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අලුත් ඡන්ද කමය ෙගෙනන 
ෙකොට මා එයට විරුද්ධව  අත එෙසව්වා. ෙමොකද, ෙම් කමයට 
ෙදවැනි ෙපෙළේ , තුන්වැනි ෙපෙළේ නායකෙයෝ නැවත බිහි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙකොට්ඨාස කමය ඇති වුණාම 
එතැනින් එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය ඉවරයි. මනාප කමය තිෙබනවා 
නම් ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, 
ෙම් වතාෙවත් සමානුපාතික ඡන්ද කමය අනුව ඡන්දය පවත්වා,  
ඊට පසුව ෙකොට්ඨාස කමයට යන්න කියලා. නැත්නම් ෙදවැනි, 
තුන්වැනි ෙපෙළේ නායකයන් ෙමයින් පසුව අවසන් වනවා. නැවත 
එන්ෙන් නැහැ. ෙකොට්ඨාස කඩලා,  ගෙඟන් එෙගොඩ කිෙලෝ මීටර්  
10, 15 එහා තිෙබන ෙකොට්ඨාස එකතු කරලා තිෙබනවා වාසියට. 
ඒක අසාධාරණයි.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙගනාපු ෙයෝජනාව ඉතාම 
වැදගත් ෙයෝජනාවක් හැටියට සඳහන් කරනවා. එතුමන්ලාෙග් 
ඉල්ලීම් පමණක් ෙනොෙවයි, පළාත් සභාවලත් යහ පාලනය ඇති 
කරමින් එහි විපක්ෂයටත් අමාත්ය ධුර ෙදකක් ලබා ෙදන්න කියන 
ෙයෝජනාව කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු කථාව.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු 

කථාව ෙවනුෙවන් සභාෙව් කාලය දීර්ඝ කරන ෙලස  ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සභාව එකඟද? 

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

[අ.භා. 6.27] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන හා 

පළාත් පාලන මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද සම්බන්ධෙයන් අද කළ 
පුළුල් කථිකාවත සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්ට 
මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මෙග් අමාත්යාංශය පළාත් සභා  හා පළාත් පාලන ආයතනවල 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරනවා වාෙග්ම, පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන ආයතනවල ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් වරපසාද තකා 
කටයුතු කරනවාය කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ 
කරන්න කැමැතියි. අද පළාත් පාලන ඡන්දය ගැන කථා කරන 
ෙකොට සීමා නිර්ණය සම්බන්ධෙයන් යම් පශ්නයක් මතු වුණා. 
සීමා නිර්ණය කිරීම ගැසට් කළාට පසුව ෙද්ශපාලන පක්ෂ, සමහර 
සිවිල් පුරවැසියන් ෙනොෙයකුත් පශ්න මතු කළා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මට ඒ සම්බන්ධෙයන් උපෙදස් දුන්නා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත යටෙත් කමිටුවක් පත් 
කිරීමට අමාත්යවරයා හැටියට මට බලය තිෙබනවා. අපි ඒ කමිටුව 
තුළින් ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අභියාචනා 
සලකා බලා සියලුෙදනාටම සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවාය කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ කරනවා.  

Out of the three Motions relating to  Local 
Government Bodies moved today, the first Motion relates 
to members of the Provincial Councils and  Local 
Government Bodies to continue to be Justices of the 
Peace even after their term expires. Hon. Member, we 
have to look at the legality of this issue. Originally, in 
terms of the Municipal Councils Ordinance and the 
Urban Councils Ordinance, you would  realize that the 
Mayor, the Deputy Mayor, the Chairman and the Deputy 
Chairman are entitled to be Justices of the Peace and also 
unofficial Magistrates. There was an amendment brought 
to the Judicature (Amendment) Act, No. 29 of 1991 
where members of the Provincial Councils and members 
of the Local Government Bodies were incorporated into 
the Fifth Schedule to be ex-officio members. The 
question here is, when a Member of Parliament ceases to 
be a Member of Parliament, he does not have the right to 
be a Justice of the Peace. මම ෙම් ගරු සභාෙවන් අහන්න 
කැමැතියි, දීමනාවක් ෙවනුවට සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුර ආෙද්ශ 
කරන්න අපට පුළුවන් ද කියා. When you appoint a Justice of  
the Peace, there is a great responsibility. However, there 
was a dialogue with regard to introducing a pension 
scheme after ten years. Those are more prudent 
mechanisms, because you have realized the quality of the 
Justice of the peace and now there is also an educational 
requirement to become a Justice of the Peace. You  must 
not allow a person without any educational qualifications 
to be a Justice of the Peace, because  a document which is 
attested by him can be used in a court of law. So, there 
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should be a  certain degree of education  needed to be a 
Justice of  the Peace.  

Therefore, with regard to the first Motion, I would like 
to ask the House to reconsider this Motion and see 
whether we can extend the post of  the Justice of the 
Peace of members of the Provincial Councils and the 
Local Government Bodies after they cease to hold office, 
because it is given to them as ex officio members.  

The second and the third Motions relate to the benefits 
given to a Members of Provincial Councils. Some Hon. 
Members of the House raised the issue that the law says 
that a Provincial Council member is entitled to 50 per 
cent of what a Member of Parliament is entitled to. If we 
want to increase their benefits, one would say that we 
have to increase the benefits of a Member of Parliament, 
because it is tied up. Already there is a public outcry that 
the Members of Parliament are getting too many facilities. 
But there is another dimension to this. Some Members 
raised the issue that members of Provincial Councils are 
not even getting their 50 per cent. Therefore, my Ministry 
will look into this and see whether that is in compliance 
with the law - that Members of Provincial Councils would 
get their entitlement of 50 per cent of what the Members 
of Parliament get. 

Then, the other Motion was with regard to perks and 
privileges given to members of the Provincial Councils 
and the Local Government Bodies. We have realized that 
they have great difficulties and continuously governments 
have taken steps to improve their facilities. So, we will 
take a policy decision to increase the benefits given to 
members of the Provincial Councils and the Local 
Government Bodies. But also there is a public outcry with 
regard to the performance and the conduct of Local 
Government Bodies. I was compelled to set up a separate 
unit in my Ministry to deal with corruption issues related 
to Local Government Bodies. As you are aware, today the 
public perception towards Local Government Bodies  is 
very low.  Therefore, whilst improving the facilities of  
the members of Local Government Bodies, we have also 
to look into the fact that there is a public outcry with 
regard to their conduct.  

Therefore, I thank the Hon. Buddhika Pathirana and  
the other Hon. Members who took part in this Discussion. 
We will consider all these views and move forward and 
see that benefits are given. We will also see that conduct 
and decorum of Local Government Bodies are 
maintained.  

Therefore, once again I thank everybody for 
participating in this Discussion. We will take note of this 
issue and move forward.   

 Thank you.   

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Thank you.  

 
මීළඟට, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

 

 
[අ.භා. 6.33] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)     
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත්ය ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැක්වූ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය, 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමාටත්, අෙනකුත් 
මන්තීතුමන්ලාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම ෙම් 
ෙයෝජනාෙවන් මම ඉදිරිපත් කළ කාරණා පිළිබඳව ගරු 
ඇමතිතුමා දුන් පිළිතුර පිළිබඳව අපට සතුටුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී එක කාරණයක් 
සඳහන් කළ යුතුයි. එනම්, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 
ආයතනවල මහජන නිෙයෝජිතයන් ට ෙදනු ලබන සාමදාන 
විනිශ්චයකාර තනතුරු ඔවුන්ෙග් නිල කාලෙයන් පසුවත් ලබා 
ගන්නට පුළුවන් විධියට අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් යම් යම් 
ෙවනස්කම් ටිකකුත් කරන්න සිදු ෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලාත් මැදිහත් ෙවලා එවැනි වැඩ පිළිෙවළකට යන්න.  

අෙනක් ෙයෝජනා  හැටියට, දිවයිෙන් දැනට කියාත්මක වන 
පළාත් සභාවල ගරු අමාත්යවරුන්, සභාපතිවරුන්, 
උපසභාපතිවරුන්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සංවිධායකවරුන්, සභා 
නායකවරුන්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරුන්, විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකවරුන් සහ ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
දීමනා හා වරපසාද පිළිබඳ නැවත සලකා බලන්නය කියන  
කාරණයත්, දිවයිෙන් කියාත්මක වන හා ඉදිරිෙය්දී 
කියාත්මකවීමට නියමිත සියලුම මහ නගර සභා, නගර සභා හා 
පාෙද්ශීය සභාවල පුරපතිවරයන්, නගරාධිපතිවරයන්, 
සභාපතිවරයන්, නිෙයෝජ්ය පුරපතිවරයන්, නිෙයෝජ්ය 
නගරාධිපතිවරයන්, උප සභාපතිවරයන්, විපක්ෂ නායකවරයන් 
හා මන්තීවරයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම සහ ඒ අදාළ දීමනා හා 
වරපසාද පිළිබඳව නැවත සලකා බලන්නය කියන කාරණයත් මා  
ඉදිරිපත් කළා. අපි කථා කරන්ෙන් ඒ ගැන විතරක්ම ෙනොෙවයි. 
ඒවා ගැනත් සලකා  බලන්න.  අපි ඉල්ලන්ෙන්  මුළු රෙට්ම එකම 
කමයක් හදන්නය කියායි. පාසල් සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත්, 
ජාතික පතිපත්ති හැදීම තමයි අධ්යාපන අමාත්යාංශෙයන් සිදු 
ෙවන්ෙන් කියා අප දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික පතිපත්තියක් ෙම් 
වැටුප්, දීමනා හා වරපසාද සම්බන්ධෙයනුත් හදන්න.  

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමනි, මම ඊළඟ ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ, ෙම් පනෙත් නැති ධුරධාරී තනතුරු ටික 
සම්බන්ධවයි. එම තනතුරු සම්බන්ධව සමහර පළාත් සභාවල 
සිටින මහ ඇමතිතුමන්ලා, ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා තීරණය කරන්ෙන් 
ඔවුන්ෙග් හිතුමතයටයි. පළාත් සභාවක නම් සභානායක තනතුර, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායක තනතුර, විපක්ෂ නායක තනතුර හා 
විපක්ෂෙය් සංවිධායක තනතුර කියන තනතුරුත්, පාෙද්ශීය 
සභාවක, නගර සභාවක හා මහ නගර සභාවක නම් සභාපති, උප 
සභාපති ෙහෝ පුරපති, නිෙයෝජ්ය පුරපති ෙහෝ නගරාධිපති, 
නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති කියන තනතුරුවලට අමතරව ආපසු 
පනෙත් සංෙශෝධනයකින් බිහි වුණු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ධුරයක්, විපක්ෂෙය් සංවිධායක ධුරයක් සහ විපක්ෂ නායක ධුරයක් 
සම්බන්ධවයි මම ඉල්ලීම කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මා ෙම් ගැන කියන 
ෙකොට රෙට් මතයක් ඇති කරන්න පුළුවන්, ෙම් හදන්ෙන් ආපසු 
මහා ධනස්කන්ධයක වැය බරක් ෙම් ජනතා නිෙයෝජිතයන්ට 
ෙදන්නය කියා. එෙහම ෙනොෙවයි. මම ෙම් ගැන කියන්ෙන් ෙම් 
අවසාන විනාඩි කිහිපෙය්යි. ෙම් ෙයෝජනාව විතරක් ෙනොෙවයි, පභූ 
ආරක්ෂක අංශෙය් නිලධාරින් සම්බන්ධවත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. පභූ ආරක්ෂක අංශෙය් - MSD - නිලධාරින් 
ඉන්නවා. එම නිලධාරින්ට ගමන් වියදම් දීමනා ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශෙය් සහ අගමැති ආරක්ෂක 
අංශෙය් ඉන්න නිලධාරින්ට ගමන් වියදම් දීමනා ලැෙබනවා. මෙග් 
ෙයෝජනා 127 අරෙගන බැලුෙවොත් ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, 
ෙම් ෙයෝජනාව එක ෙයෝජනාවක් විතරක් බව. තවත් ඒ වාෙග් 
ෙයෝජනා ගණනාවක් තිෙබනවා. මම ෙම් ජනතා 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් වරපසාද ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර 
නිලධාරින්ට සිදු ෙවලා තිෙබන අගතීන් සම්බන්ධවත් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවා.  

මම අවසාන වශෙයන් ඉල්ලනවා, ෙම් පිළිබඳව සමාෙලෝචනය 
කර රෙට් සියලු පළාත් සභා ෙවනුෙවන් එක පමිතියක්, රෙට් 
සියලුම මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය සභා ෙවනුෙවන් 
එක පමිතියක් ඇති කරන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරන්නය කියා. 
ඒ සඳහා ෙම් ෙයෝජනා තුන ඉවහල් ෙවනු ඇතැයි කියාත් මා 
විශ්වාස කරමින් ෙම් ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැක්වූ 
සියලුෙදනාටම මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද දවස ෙපෞද්ගලික මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන දිනය වුණත් අන්තිමට ෙයෝජනා පහක් ඉදිරිපත් 
කළ බුද්ධික පතිරණෙග් දිනය විධියට ඉතිහාසයට එක් ෙවනවා 
කියා මා හිතනවා.  අද දිනය මට ෙමෙහම ලැෙබන පථම දවස 
ෙවන්නත් පුළුවන්; ඒ වාෙග්ම අන්තිම දවස ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒ 
නිසා ෙම් අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් මෙග් නිහතමානි 
සන්ෙතෝෂය පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය සමාප්ත  
කරනවා. 

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

 
සියලුම පළාත් සභා ජනතා 

නිෙයෝජිතයන්ෙග් දීමනා හා වරපසාද 
පිළිබඳව නැවත සලකා බැලීම 

மாகாண சைப மக்கள் பிரதிநிதிகள் 
அைனவாின ம் ெகா ப்பன கள் மற் ம் 
சிறப் ாிைமகள் குறித்  மீளாய்  ெசய்தல் 

RECONSIDERATION OF ALLOWANCES AND 
PRIVILEGES OF ALL PEOPLE'S 

REPRESENTATIVES OF THE PROVINCIAL 
COUNCILS  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"දිවයිෙන් දැනට කියාත්මක වන පළාත් සභා වල ගරු අමාත්යවරුන්, 
සභාපතිවරුන්, උපසභාපතිවරුන්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සංවිධායකවරුන්, 
සභා නායකවරුන්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරුන්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
පධාන සංවිධායකවරුන් සහ ගරු මන්තීවරුන්ෙග් දීමනා, වරපසාද හා 
පහසුකම් කමවත් තත්ත්වයක ෙනොපවතින බැවින් ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් 
සලකා බලා ඒ සඳහා විධිමත් කියාමාර්ග ගත යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

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

 
 

පළාත් පාලන ආයතනවල සියලුම මහජන 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් දීමනා හා වරපසාද පිළිබඳ 

නැවත සලකා බැලීම 
உள் ராட்சி நி வனங்களின் அைனத்  

மக்கள் பிரதிநிதிகளின ம் ெகா ப்பன கள் 
மற் ம் சிறப் ாிைமகைள மீளாய்  ெசய்தல் 

RECONSIDERATION OF  ALLOWANCES AND 
PRIVILEGES GRANTED TO ALL PEOPLE'S 

REPRESENTATIVES IN LOCAL AUTHORITIES  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"දිවයිෙන් කියාත්මක වන හා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මකවීමට නියමිත සියලුම 
මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය සභාවන්හි පුරපතිවරයන්, 
නගරාධිපතිවරයන්, සභාපතිවරයන්, නිෙයෝජ්ය පුරපතිවරයන්, නිෙයෝජ්ය 
නගරාධිපතිවරයන්, උප සභාපතිවරයන්, විපක්ෂනායකවරයන් හා 
මන්තීවරයන්ෙග් දීමනා, වරපසාද සහ අෙනකුත් පහසුකම් කමවත් 
තත්වයක ෙනොපවතින බැවින් ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බලා ඒ සඳහා 
විධිමත් කියාමාර්ග ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 පසු කර තිබුෙණන් මූලාසනාරූඪ 

මන්තීතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව,  අ.භා. 6.38ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 20 වන සිකුරාදා අ.භා. 2.00 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால், 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பி.ப. 6.38க்கு, பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 நவம்பர் 20, ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 
2.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 

And it being past 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Adjourned accordingly at 6.38 p.m. until 2.00 p.m. on Friday, 20th 
November, 2015 pursuant to the Resolution of  Parliament of this Day. 

531 532 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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